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A E L B E R T CUYP. 

' 
Het uitvoerigst mij bekende levensbericht van AELBERT Cuvp is dat van de hand 

van Dr. J. VAN VLOTEN in VOSMAER'S Schilderschool. 

Daarvoor zijn schier al de bronnen gebruikt die hem destijds ten dienste stonden: 
. HOUBRAKEN, IMMERZEEL en KRAMM 55). Doch die bronnen vloeiden niet ruim, en waren 

nog gedeeltelijk onzuiver. HOUBRAKEN had als CUYPS geboortcjaar vermeld 1605. CAMPO 

WEYERMAN, ofschoon hem anders met eenige omzetting naschrijvende, stelde 1606; misschien 

wel alleen om den schijn van oorspronkelijkheid te bewaren. De laatste werd door vele 

buitenlandsche, de eerste door schier alle Nederlandsche schrijvers gevolgd. 

KRAMM, die met loffelijken . ijver pogingen in het werk stelde om in deze tot 

zeleerheid tc komen, meende die bekroond te zien door het bericht, dat in het doopregister 
der Hervormde gemeente te Dordrecht in Augustus 1605, te lezen stond: . 

, "pal JACOB GERITSZ en GRIETKEN , . 

zonder vermelding van den naam van het kind 
' ' 

. Toch gaven de verder door hem medegedeelde jaartallen, van zijn huwelijk en zijne 

benoeming tot Diaken en Ouderling, mij jnist de eerste aanleiding tot twijfel omtrent de juist- 
heid van het schijnbaar bevestigde geboortejaar. Waarom vielen deze gebeurtenissen bij hem 

dan toch allen eerst zoo laat? Hij zou dan eerst op zijn 33? jaar gehuwd zijn, in zijn 

55Ste Diaken, en op zijn 68ste Ouderling zijn geworden. Dit kwam mij weinig waar- 

schijnlijk voor, en toen ik later in het boek der ingekomenen in het St. Lucas-Gild te 

Dordrecht vond dat JACOB GERITSZ, Schilder, in I6I7 nog ongehuwd zijnde, in het gild 

kwam, en er tusschen i58o") en gemeld jaar in de boeken van dit gild geen enkele 

JACOB GERRITSZ voorkomt, meende ik den weg tot nader onderzoek te hebben gevonden. 
Ik heb in mijn hoofdstuk over JACOB GERRITSZ CUYP reeds medegedeeld, drat 

deze den 13 November 1618 gehuwd was met AERTKEN CORNELIS VAN COOTENsdochter, 
' 

geboortig van Utrecht, en dat dit echtpaar in October 1620 een zoon geboren werd, die 

den naam van AELBRECHT ontving 58). 

Bij mijn onderzoek is mij menig bewijs voorgekomen dat de namen AELBRECHT 

en AELBERT destijds zeer willekeurig werden verwisseld. In de notulen van den Kerkeraad 

... , ........ , y , . 

55) Van EYNDEN en V. D. WILLIGEN schijnt hij te zijn voorbijgegaan. Zijne beschouwingen over de kunst van 
CUYP zijn meest ontleend aan W. BURGER (Thore) en CH. BLANC. . 

56) KRaMnz, Aanhangsel bl. 38. De Heer A. VAN MAARSEVEEN aan wien hij deze mededeeling verschuldigd was 
merkte op dat het in dien tijd geen zeldzaamheid was, dat de naam van het kind ontbrak. Dit is volkomen juist. Ik heb 
dit met eigen oogen bevestigd gevonden. 

57) De op dit jaar vermeldde is JACOB GHERITS BORNWATER, die toen, en ook reeds in 1575, Deken van het gild was. 
Zie dat Hoofdst. op bl. 243 hiervoor, en ook den Ned. Spectator 1884, No. 15 waarin ik mijn vondst reeds inededeelde. 

.. 
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wordt dan eens de eerste, dan eens de laatste aan CUYp gegeven. Bij BALEN 59) vindt 

men AALBRECHT KuYP, terwijl in de belastingkohieren doorgaans AELBERT KUYP of 

Cuvp gelezen wordt. 
' 

. 

Misschien vindt deze of gene, dat ik den bij den doop vermelden naam als den 

meest authentieken had moeten gebruiken; maar ik meende het best te doen hem den 

naam te blijven geven, die, zoover ik weet, door alle schrijvers is gebruikt, en waaronder 

hij algemeen in de kunstwereld met zooveel roem bekend is. 

Van de jeugd en jongelingsjaren tot op den tijd van zijn huwelijk heb ik geene 
zekere berichten kunnen opsporen. Ook van zijn opleiding in de kunst weet ik alleen 

door HOUBRAKEN, dat hij een leerling zijns vaders was. Deze verhaalt ook. dat zijn neef 

BENJAMIN zijn medeleerling was, en noemt ook als zoodanig BASTIAAN GOVERTS VAN DER 

LEEUW. - De eerste, geboren December 1612, was dus 8 jaar ouder, de ander, geb. Jan. 1624, 

ruim drie jaar jonger dan AELBERT. Volstrekte tijdgenooten waren het dus niet; maar 

toch vindt men hier een paar kunstbroeders aangegeven, met wie hij omgang moet 

hebben gehad. De laatste heeft de kunst vroeg verlaten, maar zal als schilder van land- 

schappen met vee, en jonger dan AELBERT zijnde, meer van dezen hebben geleerd, dan 

dat hij invloed op de kunst van AELBERT zal hebben uitgeoefend. Anders kan dit geweest 

zijn met zijn zooveel ouderen neef, die toch een bekwaam schilder schijnt te zijn geweest 6°). 
Als voorgangers in het schilderen van rivieren met stad- of landgezichten had hij . 

VAN GOIJEN, HERMAN SAFTLEVEN en S. DE VLIEGER. 

Wie zal bepalen hoeveel invloed deze of gene dier mannen op CUYPS kunst 

heeft gehad? Hij moet het werk van VAN GOIJEN, die zoo veel gezichten op Dordrecht 

heeft geschilderd, en die er dus zeker ook nu en dan verblijf hield, hebben gekend. 
Ook van' SIMOI?T DE VLIEGER is een gezicht op Dordrecht bekend, dat in den Catalogus 
van HOET D. II, bl. io6 (Verkooping Segers-Thierens 1743) onder No. 143 aldus wordt 

beschreven: "Vloot voor Dordrecht leggende van FREDERIK HENDRIK Prince van Orange 

"in het jaar 1646, met menigte van allerlei schepen opgepropt met volk sl)." Dezelfde 

Schilderij komt voor op de verkooping van H. V. D. VUGT 1745 onder No. 53, HOET 

D. II, bl. 160, terwijl van het volgend nommer wordt gezegd : "Dezelfde verbeelding door 

"A. KUYP" 62). Dit wijst op eenige verwantschap in onderwerp en behandeling, en het is 

daarom, dat ik deze schilderijen hier vermeld. 

Bij de volkomen onbekendheid met de geschiedenis der jongelingsjaren van AELBERT 

Cuvp, schijnt doorgaans van de veronderstelling te worden uitgegaan, dat hij dien tijd 

geheel in zijne gebooj-teplaats moet hebben doorgebracht. Daar er geen andere leermeester 

Bl. 186 en bl. gog... I 
60) Zie mijn hoofdstuk over BENjAMIN CUYP hiervoor. 
61) Zij was hoog 2 v. 3 dm., br. 2 v. m dm. en werd verkocht voor 280.- Het hier afgebeelde feit wordt vermeld 

bij BALEN, bl. 880 en 881. 
62 De Schilderij van DE VLIEGER gold toen f I36-to st., die van Cuyp br.iv. io dm., h. I V, 2 dm. slechtsfl3-15 st. 
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van hem genoemd wordt dan zijn vader, is het zeker waarschijnlijk, dat hij tot zekeren 

leeftijd meestentijds in Dordrecht zal zijn verbleven, om daar onder zijn vader werkzaam 

te zijn. Maar wanneer wij aannemen, dat dit ongeveer tot zijn twintigste jaar zal hebben 

geduurd, hebben wij tot aan zijn huwelijk nog 18 jaar over. Waarom zou men moeten 

aannemen, dat hij al dien tijd onafgebroken in Dordrecht heeft doorgebracht? a Mij 

dunkt, hij moet in dien tijd wel zeker kortere of langere reizen hebben gemaakt. 
De man, wiens roem het is, dat hij bij zijn werk altijd de natuur voor oogen had, 

moet Gelderland, moet de boorden van Rijn, Maas en Waal hebben bezocht. Dat ge- 

tuigen zijne bekende gezichten op Nymwegen en Maastricht, dat getuigen de bergen op 

zijne landschappen, die hij zeker niet, zooals wel eens gezegd is, "zoo maar uit de lucht 

greep." 63) Mogelijk zal de strenge criticus hier of daar eene Hollandsche koe in een 

Geldersch landschap aantreffen; misschien een hoekje Hollandsche weide in een gezicht 
aan de Limburgsche Maas; maar bergen in Hollandsche landschappen te schilderen is 

zoo in strijd met zijne liefde voor natuur en waarheid, dat men zoo maar niet mag aan- 

nemen, dat hij dit zou hebben gedaan. 
Die landschappen met bergen vertegenwoordigen mijns inziens wel degelijk de 

indrukken, die hij op reis had opgedaan. De eenige schilder, wiens naam met den zijnen 
verbonden is, AART VAN DER NEER, op enkele van wiens landschappen CUYP de figuren 

schilderde, G4) woonde niet in Dordrecht. Zou hij zijn werk naar hier gezonden hebben 

om het met figuren te voorzien, of is het niet veel waarschijniijker, dat zij als jongelieden 
elkander elders op reis hebben ontmoet en in broederlijk verkeer hunne kunst onderling 
hebben aangevuld ? THORf schijnt het zoo op te vatten, althans hij noemt V. D. NEER 

op geen andere grond dan die samenwerking, "1'ami de Cui°P." 

Zonderling, dat wij geen enkel spoor van omgang met zijn Dordrechtsche kunst- 

genooten hebben gevonden. SAMUEL VAN HOOGSTRATEN bewoog zich voor een goed 

gedeelte in dezelfde kringen en was slechts zes jaar jonger dan CUYP. Ook van 

NICOLAES MAES vinden wij portretten uit dezelfde familien, maar niets wijst ons op eenig 

onderling verkeer. Ook hier hebben wij weder reden het gemis der boeken der Confrerie 

van St. Lucas te betreuren. 

. Verschillende schrijvers, o. a. THORT, meenen uit de naamteekening te kunnen 

opmaken, of de schilderijen van CUYP tot zijne eerste of tot zijne latere periode behooren; 

die van de eerste, waaronder veel stillevens zijn, en die volgens hem nog veel de manier des 

vaders verraden, zouden slechts met de letters A. C., de latere met A. CUYP geteekend 
' 

zijn. Ik kan over de juistheid dezer meening geen oordeel vellen, maar moet dit overlaten 

aan kunstkenners, die meer van het werk van Cuvp hebben gezien, dan mij mocht te 

I , , 

V. VLOTEN over CUYP in VOSMt?ERS Schilderschool. In zijne later uitgekomen Nederl. Schilderkunst schijnt hij 
tot de overtuiging te zijn gekomen, dat hij ze uit zijne Geldersche herinneringen meebracht. 

64) Zie o. a. W. BURGER, Tresors d'Art en Angleterre, 3e ed. Paris. 1865, f. 272. _ 
. 
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beurt vallen. Wanneer ik dus hier een enkel woord zeg over de periode, waarin enkel 

schilderijen door hem geschilderd zijn, beweeg ik mij geheel op historiesch gebied. 
. Er zijn mij bij de verschillende beschrijvingen van CuyP'S werk maar twee schil- 

derijen voorgekomen, waarvan vermeld wordt, dat zij een jaartal dragen. Het portret, 
waarvan de gravure van SAVERY den naam van A. CUYP met het jaartal 1644 draagt, heb 

ik reeds hiervoor, in het hoofdstuk over zijn vader behandeld, en reken ik thans niet mede. 

Het eerste dezer schilderijen vindt men vermeld bij CHARLES BLANC als behoorende 

aan eene vereeniging, die den naam van "1'Histoire des Peintres" draagt. Het heet: "een 
fraai gezicht op Dordrecht" en draagt het opschrift: A. CUYP fecit 1640. Merkwaardig is . 

het, dat men in dit stuk nog eens den naam vindt, en wel op eene baal koopmansgoederen, 
die uit een schip in eene boot wordt overgeladen. Zou dit ook de ware naamteekening 

zijn en de andere met het jaartal er soms later bij zijn gezet? Ik vermoed, dat men er 

dien naam met het jaartal op plaatste, door dezelfde gedachte beheerscht als die BLANC 

uitspreekt: "C'est l'époque ou l' artiste, age de trente-quatre ans, etait dans toute la force 

,,de son talent." Was AELBERT CUI P in 1606 geboren, dan was hij in 1640 op dien 

leeftijd. en mocht men verwachten, dat hij op het toppunt zijner kracht was. Maar wat 

wordt er van die gedachte, wanneer blijkt dat de schilder 14 jaar later geboren, en dus 

in 1640 slechts 20 jaar was? Mij dunkt, er is geen twijfel of dit jaartal is valsch. 

Het andere schilderij, waarvan een jaartal wordt vermeld, komt voor onder No. 232 
van CUYP'S werken, in SMITH'S Catalogue raisonne. Hij noemt het "a slight and hasty 

production." Het draagt het jaartal 1654, en werd in zijn tijd in de Dresdener Galerij 

gevonden. In het jaartal zelf ligt niets verwonderlijks; wij hebben hem hier op 34-jarigen 

leeftijd, doch geen rijp werk. Maar toch is ook hier weder een mysterie. SMITH'S werk 

is uitgegeven in 1834, en VIARDOT beklaagt zich in zijn in 1860 uitgegeven "Musees 

d'Allemagne" dat Dresden geen enkelen Cuvp bezit, en ook in een lateren catalogus, die 

mij ter hand is geen schilderij van CuYP te vinden. 65) ivaar is het gebleven? 
Ik vermoed, dat men deze "slight and hasty production" op een anderen naam heeft 

overgebracht. 66) 
Was het jaartal van het eene schilderij juist, en kon het andere met zekerheid aan 

CUYP worden toegeschreven, dan had men hier te doen met werken uit zijn eersten tijd, 
althans uit den tijd voor zijn huwelijk. Doch ik meen te hebben aangetoond, dat 

dit zeer onwaarschijnlijk is. Intusschen zijn mij twee schilderijen van hem voorgekomen, 
waarvan de tijd van vervaardiging ongeveer te bepalen is, en die m. i. stellig voor zijn 

huwelijk door hem vervaardigd zijn. Het eerste is dat wat voorkomt in het Koninklijk 

65) Thans schijnen er echter een paar te zijn. 
66) Op de verkooping van v. D. LIKDE VAN SLINGELAr\T komt onder NO. 259 voor ,H. DB METTER, 1654. in de trant 

van A. CUYP". Op paneel, hoog 28 br. 40 dm.: "Een Gezigt op de Maas; met een menigte Vaartuigen en een Schouw 
ndie met Rijtuig en Paarden overvaart, ter zijde de groote Kerk en de gebouwen der Stad Dordrecht." Kan dit ook het ' 

bewuste schilderij zijn? Het bracht f 40 op. Ik heb van H. METTER overigens ncrgens iets kunncn vinden. 
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Museum te 's Gravenhage onder No. 21, 17) ,Portrait d'un Sr. DE ROOVERE (la p6che 

"du Saumon aux environs de Dordrecht)." Wie is de heer DE ROOVERE, die hier wordt 

voorgesteld? De overlevering zegt, dat hij de beschermheer van den schilder was, en dat 

hij POMPEJUS DE ROOVERE, heer van Hardinxveld en baljuw van Zuid-Holland zou zijn. 
Dit kan, dunkt mij, niet juist zijn. Deze toch werd eerst in 1645 geboren, en de daar 

afgebeelde persoon moet toch wel omstreeke 40 jaar zijn; het zou dus na 1680 moeten 

geschilderd zijn, toen CUYP meer dan 60 jaar was, en het draagt, dunkt mij, de blijken van 

tot de vroege werken van den schilder te behooren. Het komt mij daarom, voor niet 

POMPEUS, maar diens vader PIETER DE ROOVERE te zijn, insgelijks Heer van Hardinxveld 

en baljuw van Zuid-Holland 68), geboren 1602 en overleden 1652. Nemen wij aan, dat 

het schilderij een paar jaar voor zijn dood vervaardigd is, dan was hij 48 jaar, en dit is 

dunkt mij, met de voorstelling niet in strijd. De schilder zou dan omtrent 3o jaar- zijn 

geweest, wat met het oog op het werk, naar het mij voorkomt, wel aannemelijk is. 

Het stuk zou dan omstreeks 165o zijn geschilderd. 
Het andere door mij bedoelde schilderij vond ik vermeld in den Inventaris der 

nalatenschap van den Heer JOHAN DIEDERIK POMPE VAN MEERDERVOORT 69). Het wordt 

aldaar onder No. 42 aldus beschreven: "Een stuk, zijnde een schoorsteenstuk, verbeeldende 

,,de heer MICHIEL en CORNELIS POMPE VAN MEERDERVOORT op de jagt gaande met haar 

,,praeceptor, knegts, etc. door A. Kuvp." 
. De hier afgebeelde personen kunnen dunkt mij geen andere zijn dan de zonen van 

MICHIEL POMPE VAN MEERDERVOORT en ADRIANA VAN BEVEREN CORNSdr.. Zij waren de 

eenige kinderen uit dit huwelijk. MICHIEL was geb. 2 Oct. 1638 en KORNELIS 16 Dec. 1639. 
De eerst overleed te Left:1en 28 Nov. 1653. De andere huwde 7 Febr. 1662 met ALIDA 

VAN BEVEREN JACOBsdr. 7°). Dit stuk zou dus omstreeks 1653 moeten zijn geschilderd. Waar 

het gebleven is, weet ik niet; misschien dat het naar de hier gegeven beschrijving ergens 
wordt ontdekt; wellicht dat hier of daar het wapen van POMPE VAN MEERDERVOORT op 
de schilderij wordt gevonden, waardoor de zaak tot zekerheid zou komen. Ik heb den 

67) Notice Hist. et Descript. des Tableaux etc. du Musee Royal de la Haye, par JnR.VicToR DE STUERS, 'sHage M. NIJHOFF. 1874, 
Het Portret van dezen PIETER DE ROOVERE POMPEJUSZ en dat zijner echtgenoote SOPHIA VAN BEVEREN CORNELIsdr. 

komt voor onder die, welke bewaard worden in de regentenkamer van den Arend-Maartenshof te Dordrecht. Het eerste 
zou tot vergelijking met dat op dit schilderij kunnen strekken en komt mij voor mijne steiling te bevestigen. 

69) Deze geschreven inventaris werd mij t3r inzage gegeven door den Heer Notaris D. W. STOOP te Dordrecht. De 
Schilderijen werden gedeeltelijk verkocht, tegelijk met die van den bloemschilder JAN VAN HUYSUM. De verkooping 
had plaats te Amsterdam, 14 Oct. 1749. Zie Catalogus van HoET D. II, bl. 268 en volg. Het hier vermelde stuk en de 
andere, welke familieportretten zijn, waren er niet bij. Zij zijn zeker in de familie gebleven en later uit de hand verkocht. 

70) Ik meen, dat dit zeker de afgebeelde personen moeten zijn, ofschoon er meer MICIIIELS en CORNELI55EN voor- 
komen. Zoo had de hier vermelde CoRNELIS ook weder een zoon MICI-IIEL, geb. 1668, en een CORNELIS geb. 1669, 
maar daar was ook nog een JACOB, geb. 1666, een PIETER, geb. 1673, en een JOHAN, geb. 1677. Behalve dat CUYP, 
wanneer hij deze op 13 en I4jarigen leeftijd, zooals men voor de andere moet aannemen, geschilderd had, reeds 62 jaar moest 
zijn, is het toch meer waarschijnlijk, dat de afbeelding gemaakt werd van twee eenige kinderen, dan dat er daarvoor twee 
worden uitgekozen, terwijl er oudere en jongere zijn. Er komt nog een ander broederpaar MICHIEL en CORNELIB POMPE 
voor, die het, wat den leeftijd aangaat, zouden kunnen zijn, doch deze voerden niet den naam van MEERDERVOORT maar van 
VAN SLINGELAND. 
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tijd van vervaardiging van deze schilderijen gepoogd te bepalen, opdat de kunstkenners 

daarmede voor de kennis . der ontwikkeling van CUYP'S talent hun voordeel konden doen, 
maar ook om eene andere redeu, die meer nog tot mijn bestek behoort. 

Bij het gebrek toch aan alle gegevens omtrent den kring, waarin AELBERT CUIJP 
zich voor zijn huwelijk bewoog, en ter verklaring van het feit, dat een man van zoo 

burgerlijke afkomst en levenswijze in het huwelijk treedt met eene vrouw uit de hoogere 

kringen der maatschappij, meen ik mij hier eenigszins op het gebied der gissing ?te moeten 

begeven, maar vind dan juist in de beide vermelde schilderstukken een punt, waaraan 

ik die kan vastknoopen. 
Dr. SCHOTEL zegt, in het leven van zijn vader, den Dortschen Zeeschilder J. C. 

SCHOTEL 71) bl. 4. "Het was wederom, gelijk in den tijd van CORNELIS VAN BEVEREN, 
den vriend van CUYP," enz. Op welken grond hij die vriendschap aanneemt, zegt hij 

niet; maar in zijne "Geschied-, Letter- en Oudheidk. Uitspanningen" 72) komt eene ver- 

handeling voor over het slot Develstein, welk slot het eigendom der VAN BEVERENS was : 

daar spreekt hij eveneens, doch nu op meer veronderstellende v-ijze, van een verkeer van 

CUYP ten huize van CORNELIS VAN BEVEREN Ik weet niet welk recht de Hr. SCHoTEL 

had, in dien geest te spreken; immers het eenige, dat ons verder in zijne beschrijving van 

Develstein en de daar wonende familie aan CUYP herinnert, is de vermelding der door 

hem vervaardigde schilderijen, welke op de slaapkamer van vrouwe CORNELIA VAN 

BEVEREN, geb. SCHAAP werden gevonden. Deze dame was het, volgens Dr. SCHOTEL, die 

zelf eene beschrijving van den inboedel van het huis Develstein maakte, en daar zij in 

1666 overleed, kan hieruit worden afgeleid, dat de kunst van CUYP in dien kring reeds 

vroeg waardeering vond. 

De door Dr. SCHOTEL CUYPS vriend genoemde CORNELIS VAN BEVEREN was 

een zoon van WILLEM. Hij was geboren in r 59I, huwde KRISTINA PIJL .en overleed 

17 Juli 1663. Zijne oudste dochter ADRIANA huwde met MiCHlEL POMPE VAN 

MEERDERVOORT, wiens zonen MICHIEL en CORNELIS de personen zijn, die, naar mijne 

meening, op de bovenvermelde schilderij zijn afgebeeld. 
Een andere CORNELIS VAN BEVEREN, zoon van JACOB, geb. I 568, gehuwd met ALIDA 

VAN BARENDRECHT en overl. 1638, had twee zonen en twee dochters; de oudste dezer , 
dochters, REYNSBURG genaamd, huwde Mr. WILLEM PAATS, burgemeester van Leiden, op 
wien wij later moeten terugkomen, de andere, SOPHIA, was gehuwd met Mr. PIETER DE 

ROOVERE, den man, dien wij meenen, dat op de schilderij in het Haagsche Museum is afgebeeld. 
' 

Wij vinden dus CUYP op omstreeks 30-jarigen leeftijd in de aqnzienlijke familien 

van VAN BEVEREN, POMPE en DE ROOVERE als kunstenaar gewaardeerd. Mag ik nu een 

71) Haarlem bij VINCENT LoosjES 1840. 
i2) Utrecht bij L. E. BOSCH en ZN. 184o, 

- 

73) Bl. 63, en over de aldaar van CUyP aanwezige Schilderijen bl. 80. ' 
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stap verder gaan, door te veronderstellen, dat hij daar ook in den huiselijken kring ont- 

vangen werd, dan hebben wij althans eenige oplossing van het xaadsel gevonden. 
Omstreeks 165o verloor AELBERT zijn vader, terwijl zijne moeder, in December 1654 

stierf Als eenige zoon en erfgenaam was hij eigenaar der ouderlijke woning, die hij tot 

aan zijn huwelijk bleef bewonen, zooals blijkt uit de volgende huwelijks-proclamatie welke 

wij vinden in het register der Aug. kerk te Dordrecht: 

. Afkondiging van 19 July 1658... 

"Sijn alhier ALBERT KUYP j. m., woond op de Nieubrug "en Juffrou COR- 

getrout den NELIA BOSCHMAN wede van d'heer JOHAN VAN DE CORPUT, 

30 Juli 1658 woone in de "Hofstraat beyde van Dordrecht." 

Laat mij hier in het voorbijgaan in het licht stellen, wie en uit welken kring deze 

vrouw was. CORNELIA BOSMAN, dochter van den Zwyndrechtschen predikant JOHANNES 
BOSMAN en van MARIA GOMARUS (dochter van den vermaarden Leydschen hoogleeraar 
FRANCISCUS GOMARUS), was den 10 Juni 1636 in het huwelijk getreden met Mr. JOHAN 
VAN DEN CORPUT, zoon van JACOB VAN DEN CORPUT en JUDITII BERK. Hij was geboren 
den 7 October 1609, en overleed den 29 September 1650 74) te Middelburg als Raad der 

Admiraliteit van Zeeland. Of hij ook daar begraven werd, weet ik niet; maar ik vind 

in het register der dooden te Dordrecht aangeteekend in October i 650 : "den 3en twee- 

mael luyens over d'heer Mr. JOHAN VAN CORPUT." 

Hij liet haar drie kinderen na, namelijk: 
' 

, 
1°. MARIA, later gehuwd met Mr. WII,LEM VAN BEVERWIJK, zoon van den beroemden 

Dr. JOHAN VAN BEVERWIJK. 
2°. JACOB, later gehuwd met ELISABETH VAN DEN KERKHOVEN. Deze is als 

kapitein van eene compagnie voetknechten, bij het bestormen van Maastricht, dell 26 

Augustus 1676, aan zijne bekomen wonden overleden. . 

3°. ADRIANA, welke ongehuwd is gebleven. _ 

' 
Men ziet dus reeds hieruit, dat de kring, waarin de wede VAN DEN CORPUT zich 

bewoog, een zeer aanzienlijke was ; maar de familien BERK en V. D. CORPUT waren boven- 

dien weder na verwant aan de vroeger door mij genoemde DE ROOVERES, VAN BEVERENS, 

POMPES, en ook aan de DE WITTEN. Ik zal dit hier niet gaan bewijzen; wie zich 

daarvan overtuigen wil, raadplege de stamboomen dezer famili6n, bij BALEN en anderen te 

vinden. Slechts eene bizonderheid : MATTHIJS BERK JANSZ, die gehuwd was met ALID 

DE ROOVERE, zuster van PIETER DE ROOVERE, over wien wij vroeger spraken, was een 

halve broeder van JUDITH BERK, de moeder van Mr. JOHAN V. D. CORPUT. 

Deze ALID DE ROOVERE. wed. BERK, bleef na het overlijden van haren man (t655) 
het familiehuis, behoorende tot de zoogenaamde Berkepoort, bewonen. Dit huis kwam 

BALEN, geslachtslijst van vAN DEN CORPUT bl. 1027; in dien van Berk zegt hij, bl. 940, 1 October. 
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uit in de Ni4'Vstraat en de Hofstraat, en de Wede. v. D. CORPUT woonde, zooals uit 

de proclamatie blijkt, toen zij met Cuvp trouwde, in de Hofstraat. Het komt mij daarom 

waarschijnlijk voor, dat zij toen of met hare tante samenwoonde, bf dat althans een 

deel van dit groote familiehuis 75) door haar betrokken was. De verschillende huwelijks- 
verbintenissen tusschen de familidn BERK en DE ROOVERE wijzen wel op zeer innige 

verwantschap. 
Dat CUYP zijne vrouw "in zijne woning aan de Nieuwbrug binnenvoerde", zooals 

Dr. VAN VLOTEN zegt, meen ik te moeten betwijfelen. Immers slechts weinige maanden 

na zijn huwelijk werd het ouderlijk huis docr hem verkocht, zooals blijkt uit hetgeen wij 
vinden in het "Register houdende diverse huysbrieven," enz. ?6) Dordrecht 1659-60. 

"Actum den 29 Aprilis 1659. 

"Dat voor ons quam AELBERT CUYp, eenich soon en erfgenaem van wijle JACOB 

"CUYP, vendidit JORES HOUBRAECKE, borger deser stede, domum cum suis staende en 

,,gelegen op de Nieubrugge binnen desen stede op den hoeck van. trap, den voorn. trap 

"ofte Steygert aen d'eene en den huyse van GOOSSE DE BRUIJ1V aen d'andere zijde," enz. 77) 
De koopsom was 3500 Car. gul. 
Ik vermoed, dat hij zich dadelijk vestigde in het huys in de Wijnstraat, dat hij 

later bewoonde, en waarop wij straks terugkomen. 
' 

Het huis ,,Samson" toch was te klein, en zeker te burgerlijk ingericht, om daarin de 

Wed. van Mr. JOHAN VAN DEN CORPUT met hare drie kinderen te huisvesten. Want al 

mag de som van 3500 Car. guld. een voor dien tijd niet geringe prijs zijn geweest, 
het was een zeer burgerlijk huis, in welks benedengedeelte waarschijnlijk de grofschilders- 
winkel gevestigd was, ofschoon de zaak er in den laatsten tijd vermoedelijk niet meer 

in was uitgeoefend. 
Deze verkoopacte leert ons, dat AELBERT eenige zoon en erfgenaam zijns vaders 

was. Hij behoorde dus zeker tot de welgestelden, en dat zal hem niet weinig geholpen 
hebben in den omgang met zulke aanzienlijke personen, als waarmede hij blijkbaar ook 

voor zijn huwelijk verkeerde. 

In December van het jaar 1659 werd hem eene dochter geboren, welke bij den - 

doop, op den 10den dier maand, den naam van ARENDINA ontving. Men vindt dit op de 

volgende wijze, in het doopboek der Augustynekerk, op bo venvermelden datum aangeteekend: 
. "Ouders." ,,Kinderen." 

,,AELBERT CUYP en CORNELIA BOSMAN ARENDINA . 

, . « 
75) BALEN noemt dit het grootste huis van HUTBERT TAK. Het was, door het huwelijk van MATTHIjS BERK met 

WILLEMINA TAK, aan de familie BER1\: gekomen. Het had, door eene poort over cen voorplein, toegang tot de Voor- 
straat, en kreeg naar de bewoners den naam van Berkepoort, die het, hoezeer ook veranderd, nog draagt. 

Mededeeling van den Heer A. v. D. WEG. Het aangehaalde register wordt thans gevonden in het Gemeente 
Arch. van Dordrecht. , 

77) Dit is het huis dat op de hier bijgevoegde ets is afgebeeld. 
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Zij bleef het eenige kind uit dit huwelijk. Omtrent dezen tijd begintluyp's optreden 
in openbare betrekkingen. In de vergadering van den Kerkeraad van 18 December 1659' 
werd hij tot Diaken der Ned. Herv. gemeente gekozen, voor de twee volgende jaren 
1660 en 61. Men vindt dit, zonderling genoeg, niet in de Notulen van den Kerkeraad, 
maar in het boek der Huwlijks-proc. aangeteekend, als volgt: 

,,18 Dec. 1659." ,.Sijn vercozen om voor de twee volgende jaren te dienen, tot 

"4uderlingen" enz. "tot diaconen." 
. ,,JOHANNES VAN EYSDEN" 

' 

' ' . "GILLES VAN HELMONT" 
. AELBERT CUYP" 

' 
, 

. ,,BALTHASAR WAELS". 

Het is mogelijk, dat zijn huwelijk met eene aanzienlijke vrouw de aandacht meer 

op hem gevestigd heeft, maar zeker is, dat hij, ongehuwd zijnde, voor die betrekking 
in geen geval in aanmerking kon komen. 78) 

Of hij als diaken grooten ijver heeft betoond, of iets bizonders heeft helpen tot 

stand brengen, is mij niet gebleken, daar de Notulen van dit collegie, uit den tijd waarin 

zij dit zouden kunnen vermelden, niet meer aanwezig zijn; maar wat uit de rekening van 

den boekhouder opnieuw blijkt, is, dat CUYP een bemiddeld man moet geweest zijn, daar 

hij in staat was zulke belangrijke voorschotten te doen, als wij opgeteekend vinden 79). 

Wij hebben hierboven in het voorbijgaan gesproken van het huis in de Wijnstraat, 
dat hij waarschijnlijk reeds dadelijk na zijn huwelijk is gaan bewonen. Dit huis was 

het eigendom der familie VAN DEN CORPUT. In het Qoijer van de verponding over de 

stad Dordrecht voor het jaar 16ig, vind ik JACOB VAN DEN CORPUT, JOHAN'S vader, daar 

reeds aangeslagen. Na diens dood schijnt het gezamentlijk eigendom der familie 

gebleven te zijn, zooals uit het volgende extract uit de acte van verkoop, voorkomende 

in het Register houdende diverse huysbrieven, enz.'' reeds hierboven vermeld, kan worden 

opgemaakt. Op 20 November 1663 kocht "AEI,BRECHT Cuvp, borger dezer stede, van 

de "nagelaten kinderen van Mr. JOHAN VAN CORPUT ende juffr. EMERENTIA VAN 

. 

78) Ik lees namelijk in de Notulen voor den Kerkeraad van 17 Dec. 1676. 
"Is in dese vergadering voorgestelt of persoonen, die niet getrout sijn, soo weduwenaars als jongmans, nict souden 

"mogen gekoren worden tot de bedieninge van het ampt der Diakonen? Waarop na omvrage en verscheyde conside- 
ratio hierover ingebragt, geresolveert en vastgestelt is, dat voortaan ook ongetroude, soo weduwenaars als jongmans 
,,tot het ampt van diakonen verkoren sullen mogen werden, zijnde sulks ook in verscheyden andere kerken gebruykelijk." 

79) In het "Journal dat is Reeckening-Boeck des Boeckhouders dagelijker ontfanck ende uitgeven van de middelen 
,,compiterende den Huysarmen van de Nederlandtsche kercke dezer Stadt Dordiecht begonnen Anno 1659" leest men op 
bl. 267. "Vervolgh van den Uitgeef in de twee Maenden November en December 1660." . 

?Betalingen van 't Achterwezen der Broederen Diaconen." - 

"Aen'' enz. 
,,Aen AELBERT CUYP in gelde f 685-4-- ass. op Biesheuvel f 400. is io8q-q.- ' 

en op fol. z8 I : "Uitgeef bij den Boeckhouder van Biesheuvel in de " Mey en Juny 1662. m 
"Juny 12 aen Broederen Diakonen voor haar achterwezen van 't jaar 1661 te weten aan enz. ' ' AALBERT CUYP f 8g3 : enz. 
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,,CORPUT za aan haer verwekt bij d'Heer FRANCOIS VAN BORN" 80) "domum cum suis 

,,staende en gelegen in de Wijnstraet omtrent de Wijncoopers Capelle tusschen den huyse 
"van BARTHOLOMEUS DE BEL aen de eene en den huyse van WILLEM VERLMAN aen de 

andere zijde,", voor 3800 car. guld. 81) CUYP schijnt in dit huis tot aan zijn dood te hebben 

gewoond, want ik vind hem daer in 1685 volgens 't "quohier van 't lantaaingeld,''' g2) 
ook enkele jaren later naar dat van ,,'t straet- ende clappersgeld," 83) en nog in 1689 

volgens dat "van den tweehonderdsten penningh." Op dit laatste kom ik nog terug. 
Gemeld huis stond in de Wijnstraat, het tweede huys voorbij de zoogenaamde 

IJzerwaag of Wijnkooperskapel. Deze IJzerwaag met drie volgende huizen, waaronder 

dat van CUYP, vormen thans den grond van den overtuin van den Heer DE KAT VAN 

BARENDRECHT. Op dien der toenmalige Engelsche kerk, tot en met het derde huis van 

de Wijnbrugzijde gerekend, werd de Boterbeurs gebouwd, op wier bovenzalen het stedelijk 
museum gevestigd werd. 

Van het grootste deel van die, in i 84o afgebroken, merkwaardige groep huizen, 
bestaat eene teekening van den reeds meer vermelden kunstschilder J. RUTTEN, vervaardigd 
voor en in het bezit van den Heer Mr. S. VAN GIJN 84). Het huis van CUYP staat er 

juist niet meer op, wat evenwel niet te betreuren is, omdat het toen reeds niets merk- 

waardigs meer had, daar het lang te voren verbouwd, en voorzien was van een achtiende- 

eeuwschen voorgevel met platte lijst. 
Hoe weinig men ook van de levensomstandigheden van AELBERT Cuyp mocht 

weten, dat weinige wettigde toch het vermoeden, dat hij niet onbemiddeld was, en dit 

heeft zeker bijgedragen tot het ontstaan der meening, dat hij de kunst slechts uit liefhebberij 
en niet als bedrijf beoefende. Toch houd ik die meening voor onjuist. Niet, als vele 

anderen, door den nood gedrongen, zal hij misschien weinig moeite hebben gedaan om 

te verkoopen; maar dat reeds vroeg, zooals wij aantoonden, zijn schilderijen in de kabi- 

netten zijner aanzienlijke stadgenooten gevonden werden, bewijst, dunkt mij toch, dat hij 
zich wel degelijk voor zijn werk liet betalen. Het laat zich toch niet denken, dat die 

groote heeren om niet schilderijen zouden hebben aangenomen van den eenvoudigen 

8°) EMERENTIA, zuster van Mr. JOHAN VAN DEN CORPUT, was geboren 1613, geh. met FRANCOIS VAN BORN 1637 en 
overl. x647. Zie BALEN bl. 1016. 

81) Even als de vorige koopacte, mij medegedeeld door den Heer stads-Arch. A. v. D. WEG. De plaats, waar het huis 
gelegen was, wordt nog meer bepaald aangegeven in het volgende extract van eene verkoopacte, welcke ik verplicht ben aan 
denzelfden; April 168x wordt verkocht aan ABRAHAM DE MOEY, een huis en erve met zijn toebehooren, staende en 
gelegen in de "Wijnstraet, tusschen den huyse van AELBERT Cuvp a3:n de eene en de Wijnkooper Kapelle aen de anderc 
zijde." Register van huysbrieven enz. IbBI-I682. 

82) d'Hr. AALBERT KUYP 2 ; 5 :" . 
83) »t'huys AELBERT CUYP. 

Straetgelt o : 10: 8 , ' . . 
Clapgelt I : 13 : 12 2 : 4 : 4. ,, 

84) Naar deze teekening werd door den Heer RuT'rEN eene tweede vervaar digd, welke bewaard wordt op het bureau 
voor gemeentewerken. Zij is ook op steen gebracht dooi den Heer J. H. VAN DER HEIJDEN, en behoort tot de XII 
gezichten der stad Dordrecht, uitgegeven door F. B6GER 1856. 



266 

schilderszoon. Later, toen hij een aanzienlijk man, en tot zekere hoogte huns gelijke 

geworden was, zou zich dit nog laten denken, hoewel ook dan nog slechts als uitzondering. ' 
Er is evenwel nog een bericht, dat onze meening komt bevestigen. HOUBRAKEN 

vertelt ons, dat BARENT VAN KALRAAT, geb. te Dordrecht 28 Aug. 1650, 85) na, van zijn 
i2e tot zijn 15e jaar, van zijn broeder ABRAHAM les in de teekenkunst te hebben genoten, 
door zijn vader bij AELBERT CUYP in de leer werd gedaan. 

Dit zou dan geschied zijn in 1665, en dus reeds enkele jaren na het huwelijk van 

CUYP, en nu kan men toch moeielijk veronderstellen, dat iemand, die alleen als liefhebber 

werkt, leerlingen zal aannemen, tenzij men aan bijzondere vriendschap moest denken, of 

hooge ingenomenheid met buitengewonen aanleg mocht vermoeden. Dat er bijzondere 

vriendschap tusschen CUYP en de familie VAN KALRAAT zou hebben bestaan, is mij niet 

gebleken, en komt mij ook niet ivaarschijnlijk voor. HOUBRAKEN zegt, dat BARENT'S 

vader hem bij CUYP "bestelde," en die uitdrukking is niet zeer eigenaardig, wanneer men 

aan een vriendendienst denkt. Ditzelfde geldt voor het geval, dat CUYP den jongeling genomen 

had, omdat hij een bijzonder talent in hem zag. Maar hiertegen pleit bovendien, dat, hoewel 

er natuurlijk wel gevallen voorkomen, dat verwachtingen omtrent jonge kunstenaars niet 

worden beantwoord, niets doet vermoeden, dat deze KALRAAT ooit hooge verwachtingen 
zou hebben gewekt. 86) 

Ik voor mij althans meen in deze omstandigheid een nieuw bewijs te vinden, dat 

CUYP de schilderkunst ook als bedrijf uitoefende. 

In de notulen van den Kerkeraad van 16 December 1667 komt CUYP, zoo ik mij 
niet vergis, het eerst voor op het gros, waaruit de ouderlingen werden benoemd. Sedert 

verschijnt hij daarop jaarlijks, tot dat hij, in de vergadering van den kerkeraad van 

22 Dec. 1672,. tot die waardigheid voor de jaren 1673-74 werd benoemd. Ofschoon men 

dit ook in de Notulen van den kerkeraad vindt aangeteekend, leest men weder in het 

boek der huwelijks-proclamatien : 

,,Tot ouderlingen voor de twee volgende jaren zijn verkoren." 

"De Heer JOHAN NEURENBURGH. 
' 

"De Heer JOHAN VAN MALIPART VAN CRAIJESTEYN. 

,,De Heer HUGO BAEN. 
' ' ' 

' 
"GILLES HELMONT. 

,,AELBERT CUYP. 
' 

.. ,.,ABRAM MAES." < . 

85) D. III, bl. 292. Ik heb omstreeks den hier vermelden tijd, noch in het doopboek der Herv., noch in dat der 
Waalsche kerk, den doop aangeteekend gevonden. Ik moet dien datum dus voor rekening van HOUBRAKEN laten. 

86) Zie over BARENT VAN KALRAAT, HOUBRAKEN, t. a. p. en IMMERZEEL en KRAMM op dien naam. Volgens den 
eersten schilderde hij aanvankelijk in den trant van CUYp, later meer in dien van HERMAN SAFTLEVEN. Wanneer dit 
alleen op de onderwerpen, en niet op de bphandeling ziet, begrijp ik de onderscheiding niet recht. Ik vermoed, dat hij 
het oog heeft op de overdadige stoffage. Volgens KRAMM schilderde hij ook portret:en in het landschap. Dit doet ook 
weder aan CUYP denken. Het oordeel der drie genoemde schrijvers over zijne kunst is niet ongunstig; maar waar is 
thans iets van zijn werk te vinden, waarover men een oordeel zou kunnen vellen? In het Museum te Dordrecht is een 
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Ik heb vroeger opgemerkt, dat men zeer willekeurig AELBERT of AELBRECHT 

schreef. Ik vind daarvoor wel een der sterkste bewijzen, dat, terwijl op de hierboven 

vermelde lijst "AELBERT" staat, men in de Notulen van' den kerkeraad "AELBREGT" leest. 

Overigens zal het misschien de aandacht hebben getrokken, dat bij de drie eerst genoemden 

op bovenstaande lijst staat "de Heer," terwijl dit bij de drie laatste is weggelaten. De 

reden is, dat de drie eersten regeeringsleden waren, en deze onderscheiding werd steeds 

doorgevoerd, tot zelfs bij de aanwijzing van de ouderlingen, die bij de bediening van het 

avondmaal moesten assisteeren. Zoo zal men daar b. v. lezen: "De heer HUGO BAEN 

en frater CUYP." Bij de diakenen schijnt dit verschil niet zoo te zijn in acht genomen: 
in hunne boeken lees ik niet anders dan van fraters of broeders. 

De notulen van den kerkeraad maken geen vermelding van hetgeen door CUYP 

als ouderling is verricht, zooals zij in het algemeen in het oog vallend onbeduidend zijn, 
wat de handelingen der leden betreft, maar toch blijkt, dat hij den dienst naar behooren 

heeft waargenomen, want men leest in de Notulen : 

,,Groote Vergad. den 3 Januar 1675.'' "Deze Eerw: in de vreze Godts belecht 

"sijnde sijn de afgaende Heren ouderlingen, voor haere twejaerige trouwe dienst hertelicks 

bedanckt" enz. Ofschoon CUYP ook weder op het gros van 1676 voorkomt, werd hij niet 

weder tot ouderling gekozen. 
Maar voor eene andere aanzienlijke betrekking was hij in dien tijd in aanmerking 

gekomen. Op de door BALEN medegedeelde lijst van de "Namen van Honderd Mannen, 

,,(in navolging van 't Privilegie van de veertigen des jaars 1456. Junij 23.) door ordre 

,,van zijn Hoogheid, den Heere Prince van Orange, op ten 4 Sept. 1672. aan de Dekenen 

,.van de Gilden, en Neeringen op gegeven, omme daar uyt weder aan te stellen, 't 

,,Ambtgenootschap der Mannen van veertigen," 87) komt ook "ALBRECHT J?COBSZ." 
voor. Hij behoorde evenwel niet tot de gekozenen. - 

' 

Men heeft uit de omstandigheid, dat CUYP Diaken en Ouderling is geweest en dat 

hij op die van wege prins WILLEM III voorgedragen aanbevelingslijst voorkwam, opge- 

maakt, dat hij een streng Calvinist moet zijn geweest, en tot de Oranje-partij behoorde. 

Ongetwijfeld zou hij niet tot eenige kerkelijke betrekking zijn gekozen, zoo men ook maar 

eenigszins had kunnen vermoeden, dat hij niet trouw was aan de kerkleer, en de naam en 

afkomst zijner vrouw zullen hem ook misschien daarin ten goede zijn gekomen. Evenmin 

voormalig schoorsteenstuk, eene handelshaven voorstellende, waarvan gezegd wordt dat het door of naar BARENT VAN 
KALRAAT is. Het zou onbillijk zijn, dit werk a1s maatstaf te nemen. Het stuk is niet eens zeker van hem, en bovendien 
vroeger schoorsteenstuk. Een soort dus, dat onder de ongunstigste omstandigheden heeft verkeerd, daar het vernissen 
of restaureeren er van, dikwijls in de hand van eenvoudige grofschilders valt; maar zoo als het zich daar vertoont, is het, 
alles behalve fraai, ook den Hr. Jonkr. J. G. C. P. VRYTHOFF bezit een schilderijtje van hem, voorstellende een kampe- 
ment, veel beter dan het gewezen schoorsteenstuk, maar toch ook sterk gerestaureerd. Een ander werk, dat meer voor zijn 
kunst pleit, is het portret van den hier meermalen aangehaalden Dordrechtschen Stadsbeschrijver M. BALEN. Dit is in het 
bezit van een zijner afstammelingen, den Heer A. BALEN. MnTTHIJS BAI.EVr wordt hier op merkelijk lateren leeftijd voor- 
gesteld dan op het portret, dat zijne Beschrijving van Dordrecht versiert, en gegraveerd is door Rom. de Hooge naar eene 
schilderij van S. VAN HOOGSTRAATEN. Het draagt zeer duidelijk de naamteekening B. v, KALRAET FECIT en komt mij 
voor, niet onverdienstelijk te zijn. BALEN bl. 909, . 
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mag men aannemen dat hij op de lijst tot aanbeveling voor veertig, namens Prins 

WILLEM III zou zijn geplaatst, als hij een erkend voorstander van de partij der DE WITTEN 

was geweest; maar mij dunkt, dat de niet herbenoeming tot ouderling en het niet verkiezen 
tot Veertig, toch beiden er op wijzen, dat hij noch in kerkelijke, noch in staatszaken tot 

de vaanvoerders behoorde. Voor mijzelf zou ik dan ook met CHARLES BLANC veron- 

derstellen, dat hij was "d'un temperament pacifique, d'un caract?re doux, calme et fort" 

en dat hij "vecut sans doute en amitié avec les meilleurs hommes de son temps." 
In i6y; S vinden wij hem vermeld als Heiligengeest-meester van 't Pesthuis ter 

. Groote kerk. 88) Dat daartoe en tot H. G. moeders niet dan aanzienlijke personen 

gekozen werden, blijkt uit de hier volgende lijst: 

. H. G. Meesters int jaar 1675. 

Mr. NIKLAAS STOOP, Heeren JACOBSZ., Burgemeester. 
AREND MUYS VAN HOI,Y, SIMONSZ., Burgem. 
Mr. JOIIAN VAN DER BURGH, Heer van lViemandsvriend, oud Burgem. 
Mr. POMPEUS BERK, Heeren MATTIJSZ. 
WILLEi?I VAN BI,IJENBERG, LAURENSZ. I 

AALBRECHT KUYP, JACOBSZ. 
' 

H. G. Moeders. 
' 

Vrouwe ALID DE ROOVERE 8 9 ), Heeren PoMPEUSdr., Vrijvrouwe van Godschalksoord. 

MARGARETHA BORDELS, JOHANSdr. 
Vrouwe JOHANNA DE WITT, Heeren JACoBsdr., vrouwe van Zwijndrecht. 

° 
Vrouwe KATHARINA VAN BEVERWIJK, Heeren PHILIPSdr. 

Ook in 1676 was Cuvp Heiligengeestmeester, zoo als blijkt uit de onderteekening 
ter goedkeuring van de rekening dezer inrichting over dat jaar. Die goedkeuring had 

eerst plaats op 1 Jannari 1683. Zeker een bewijs voor den weinigen spoed waarmede 

zulke zaken in dien tijd werden afgedaan. Een facsimile dier handteekening, zijnde het 

eenige schrift, dat mij van AELBERT CUYp bekend is, wordt hier bijgevoegd. 

'Q' ––––––––––– 

BALEN bl. 186. 
' 

89) Het schijnt dat de eigen naam der vrouw hier steeds gebezigd werd. Zoo was deze ALID DE ROOVERE de Wed. 
van MATTHIjS BERK JANSZ., waarvan wij vroeger spraken, en JOHANNA DE WITT JACOBSDR., de Wed. van JACOB VAN 
BEVEREN. Zij was de oudste zuster der Gebrs. JAN en CORNELIS. _ 



269 

Uit de lijst der H. G. Meesters en Moeders bij BALEN, is op te maken, dat ook de 

benoeming tot deze betrekking voor twee jaren was. Of CUYP haar na 1676 nog weder 

bekleed heeft is mij onbekend. > 

Maar eene andere, zeker zeer aanzienlijke betrekking werd hem in r68o opgedragen, 

namelijk die van "Welgeboren of Mans-Man, van den Hove en Hooge Vierschaar van 

Zuid-Holland." 

Het zou mij te ver afvoeren indien ik hier wilde uiteenzetten, wat deze betrekking 

eigenlijk was, in ivelke zaken dit Hof recht moest spreken, en ook hoever in dien tijd 
het Baljuwschap van Zuid-Holland zich uitstrekte. 

Het volgende zij tot recht verstand genoeg. Onder presidium van den Baljuw van 

Zuid-Holland bestond deze rechtbank uit acht leden, gekozen uit de burgerij der stad 

Dordrecht, en drie uit het platteland van Zuid-Holland, benevens een secretaris. 
- De leden dezer Hooge Vierschaar werden genoemd Welgeboren of Mans-Mannen. 

Zij werden destijds gekozen door den Stadhouder, vroeger door den Graaf, uit eene 

nominatie jaarlijks opgemaakt door den Baljuw, om voor dat jaar "de Hooge .Vierschaer 

,,van het Bailliuschap van Zuyt-Hollandt met den Bailliu van den zelven Lande, te Besitten, 

"de Hoogheid ende Graeffelijkleyt van Holland te bewaren, en de Partyen Recht ende 

"Justitie te helpen Administreeren." 9°) 
AELBERT Cuvp bekleedde deze betrekking in 1680, 81 en 82. 91) In April 1683 

werd "eene nominatie tot supplelie van de vacerende Mans-Mansplaats AELBERT CUYP," 
aan zijne Hoogheid ingezonden. 9-) , . 

Waarschijnlijk had hij de benoeming tot deze hooge betrekking te danken aan 

zijn verwantschap met de familie DE ROOVERE. Mr. POMPEUS DE ROOVERE was Baljuw 
van Zuid-Holland geworden in 1673, en zooals boven gczegd de voordracht werd door 

den Baljuw opgemaakt. 
De eenige wettelijke vereischten voor het Mans-Manschap schijnen geweest te zijn, 

dat men lid was der ,;Heylige Kerkke Gereformeerd, naar Godes Woord," zooals in het 

formulier voor den eed bij de aanvaarding van het ambt gelezen werd, en dat men 

gerekend werd tot de aanzienlijken te behooren. Bijzondere kennis van het recht schijnt niet 

noodig te zijn geweest; maar mij dunkt, dat bij de keuze toch wel zal zijn gelet op verstand, 
oordeel en bekwaamheid. 

Men ziet dat CUYP steeds hooger steeg op den maatschappelijken ladder, en zulk 

eene opklimming wordt toch niet zonder de genoemde hoedanigheden bereikt. 
° 

HOUBRAKEN noemt AELBERT CUYP "een man van onbesproken leven", maar zegt, 
dat zijne zinspreuk was "In harde rijksdaalders komt de mot niet," en schijnt hem daar- 

90) BALEN bl. 40o en voig. 
91) Verbaalboek van gemelden Hove van 1678–1706. Mededeeling van den Heer .A. VAN DE WEG. 
92) Resolutieboek van gemelden Hove, mededeeling als boven. 
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mede zeer groote gehechtheid aan het geld te willen toeschrijven. Toch behoeft men 

hier, naar het mij voorkomt, niet aan eigenlijke gierigheid te denken. De zinspreuk 
wordt opgehaald bij gelegenheid der vermelding van het in HOUBRAKENS oogen zeer 

vreemde feit, dat bij zijn dood geen modellen of werken van oude meesters gevonden 
werden. Hij zelf voegt er echter tot verklaring bij, dat het een bewijs was, dat hij "alleen 

,,de natuur tot leidingsman narn," Dit laatste moest in de oogen van H. slechts eene halve 

verdienste zijn. Door zijn geheele werk heen blijkt zijn voorliefde voor het gemaniereerde. 
Den indruk dien ik van CUYP gekregen heb is, dat hij een rechtschapen man moet 

zijn geweest, die als bedachtzaam, ijverig en verstandig bij zijne medeburgers geacht werd. 
- In November 1689 verloor CUYP zijne echtgenoote. Ik lees in het register der 

dooden op die maand en dat jaar: "den 29. Tweemaal Luiens over juffr. CORNELIA 

,,BOSMAN huisvrouw van den heer AELBERT CUYP op dato in de Augustine begraven." 
Omstreeks een jaar later, den 19 November 93) 1690, trad zijn eenig kind in het 

huwelijk met den heer PIETER ONDERWATER. Men vindt op dien datum in het boek 

der Huwelijks-proclamatien in de Augustyner kerk aangeteekend: 

"PIETER ONDERWATER weduwnaer van wijlen MARIA VAN DEN BRANDELAER 

"van Amsterdam met ARANDINA CUYP j. d. van Dordrecht." 

CUYP bleef dus geheel alleen over, maar binnen het jaar was voor hem het doods- 

uur geslagen; het register der dooden bevat op 7 November i 69 r : 

,,De Hr. AELBERT KuYP, gewesene Mans-Man van den hove en hoge Vierschaar 

"van Zuydt-Hollandt, is in den Augustine begraven, eens luyens." 

De legende, dat AELBERT CUYP. bierbrouwer in de Lelien zou geweest zijn werd 

reeds door VAN EYNDEN en V. D. WILLIGEN op goede gronden weersproken. Toch 

haalde IMMERZEEL op gezag van een 9udheidknndigen Dordschen vriend, ze weder voor 

den dag. KRAMM heeft echter hare onjuistheid en oorsprong aangetoond, door de mede- 

deeling dat de Echtgenoot van ARENDINA CUYP, PIETER ONDERWATER, het vak van 

brouwer in de Lelidn uitoefende en daar woonde. Mocht er nog iets aan het bewijs voor 

de onwaarheid ontbreken, dan zal men dit kunnen vinden in de door mij gegeven aan- 

wijzing van het huis waarin CuYP tot aan zijn dood gewoond heeft. 

Er bestaat in Dordrecht nog eene vrij algemeen verspreide legende dat AELBERT CUYP, 
behalve zijn, huis in de stad ook nog de Buitenplaats Dordwijk, in de wandeling genoemd het 

Torensteedje, bezat en althans des zomers bewoonde. Mr. P. S. SCHULL schreef een artikel over 

CUYP naar aanleiding van eene bedevaart naar die woning. 95) VAN EYNDEN en V. D. WILLIGEN 

. ' ,, 

93) Dit is de datum der Huwlijks-Procl., de dag waarop het huwelijk voltrokken werd vond ik niet aangeteekend. 
94) Deze eerste vrouw, bij wie hij verschillende kinderen had, was in Maart x689 overleden. 
95) SCHULL en v. D. Hoop Bijdrage tot Boeken- en Menschenkennis, te Dordrecht bij J. VAN HOUTRIjVE Jr. 1834 

D. III, Mengelw. bl. 308-321. Het art. is versierd met een steendrukplaatje naar de teekening van den kunstschilder 
W. DE KLERK, Dordwijk in zijn toenmaligen toestand voorstellende. c, 

- 
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zeggen dat zij hoogst waarschijnlijk CUYP heeft toebehoord, "en hem ter woon of buiten- 

"verblijf verstrekt : naardien een aantal van schilderwerken, door hem in zijne jeugd alsmede 

,,in meer gevorderden ouderdom vervaardigd, en allerlei soort van onderwerpen voorstel- 

"lende, nog heden 96) aldaar gevonden worden; en dewijl naar men ons berigt er voor 

,,heen nog een veel grooter getal zijner voornamere kunstwerken zou voorhanden geweest 

zijn." IMMERZEEL laat het voorzichtige "hoogst waarschijnlijk" weg en neemt de zaak 

als zeker aan, er bijvoegende, dat nog op eene torendeur een "Mansbeeld ten voeten uit" 

gevonden wordt, dat door CUYP geschilderd zou zijn. KRAMM volgt hem hierin na, en sedert 

hebben alle binnen- en buitenlandsche schrijvers de zaak als zeker aangenomen. Toch is 

mij gebleken, dat ook deze overlevering althans gedeeltelijk, onjuist is. 

Hoewel het mogelijk, ja zelfs waarschijnlijk is, dat CUYP op Dordwijk heeft gewoond, 
is het zijn eigendom nooit geweest. Eerst ruim een jaar na zijn overlijden wordt dit 

buitentje met daarbij liggende landerijen door zijn schoonzoon PIETER ONDERWA'rER 

gekocht. In het meer gemelde register berustende ter griffie van de Rechtbank te Dordrecht 

,,houdende diverse koopbrieven", staat aangeteekend, dat "PIETER ONDERWATER, brouwer te 

"Dordrecht 23 December 1692 koopt van de Heeren PIETER en FRANCOIS ADRIAEN VAN 

,,LEYDEN VAN LEEUWEN zekere woning, keete en tuinmanshuis, en verdere timmerage en plan- 

,,tage, in het oude land van Dubbeldam, in drie partijen, te weten de woning met eenig tuinland 

,,aan den straatweg, belend in 't oosten den smalle weg, in 't zuiden den achterweg en in 

't westen den oud-Burgemeester MuYS VAN HOLY, in 't noorden voorn. straatweg" enz. 97) 
Deze omschrijving wijst met zekerheid aan dat hier de buitenplaats Dordwijk is 

bedoeld. Maar wie waren die Heeren van LEIJDEN VAN LEEUWEN, en hoe waren zij aan 

dat goed gekomen? 
Het komt mij voor dat dit goed afkomstig was van de familie VAN BEVEREN, en 

wel van dien tak, die het naast aan de familien DE ROOVERE, BERK en V. D. CORPUT 

verwant was. _ 

Mejuffr. RYNSBURG VAN BEVEREN, dochter van CORNELIS VAN BEVEREN en ALIDA 

VAN BARENDRECHT, en zuster van SOPHIA VAN BEVEREN, echtgenoot van Mr. PIETER DE 

ROOVERE, was gehuwd met Mr. WILLEM PAATS Burgemeester van Leiden. De dochter 

van deze, Mejuffr. ALIDA PAATS huwde Mr. DIRK VAN LEYDEN VAN LEEUWEN den vader 

96) Zij schreven dit -omstreeks 1816. , 
s7) Mededeeling van den Heer A. v, D, WEG. ' 

Het hier omschreven alleen ter zake dienende, was het eerste perceel, de beide anderen waren enkel wei- en bouw- 
and. De drie partijen waren te zamen groot 32 morgen, 304 roeden. Alles te zamen werd verkocht voor f 29.762.- 
De heer v. D. WEG bezit eene teekening, vervaardigd door den Dordschen schilder J. C. DE VOGEL, waaronder met de 
hand van den Hr. N. G. ITZ' (vroeger Stads-Architect te Dordrecht) staat aangeteekend : "Teekening van de Buitenplaats 
,,Dordwijk (gezegd het torensteedje) in de gemeente Dubbeldam nabij Dordrecht, woonplaats van den beroemden schilder 
,,ALBERT CuYP, zooals dezelve was omstreeks het begin van 1680." - Het gebouw is alleen aan het nog bestaande torentje 
herkenbaar en de teekening verplaatst ons zeker in dien tijd. Het moet dus eene copy zijn van eene oude teekening; maar 
waar deze gebleven is, en welken grond de Heer ITz had voor zijn beweren, heb ik niet kunnen nagaan. De bepaalde 
vermelding van het jaar doet evenwel vermoeden, dat het niet geheel uit de lucht is gegrepen. 
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der verkoopers van het beschreven goed, dat bij erfenis langs dezen weg waarschijnlijk 
aan hen gekomen was. 

Ik veronderstel, dat CUYP, als tot die familie behoorende, het gedeelte waarop het 
woonhuis stond, hetzij als medelid der familie om niet, of anders in huur, in gebruik had, " 
en dat hij na zijn dood, door den echtgenoot van zijn eenig kind daarin zal zijn opgevolgd. 
En toen nu de heeren VAN LEIJDEN VAN LEEUWEN, die als ver van Dordrecht wonende, 
waarschijnlijk weinig zwak op dit bezit hadden, geneigd waren het te verkoopen, zal 

ONDERWATER, wiens echtgenoote op dit goed waarschijnlijk een groot deel van haar leven 
had doorgebracht, dit gaarne van hen hebben gekocht. 

Zoo zou het zich ook laten verklaren, dat de Schilderijen van CUYP daar zijn 
gebleven, en van het eene lid der familie op het andere overgaande, daar zelfs nog gedeel- 
telijk in den aanvang dezer eeuw werden gevonden. 

Hoewel dit natuurlijk slechts eene gissing blijft, is de overlevering, dat CUYP 
daar gewoond heeft zoo algemeen verspreid, ten zijn de bewijzen, dat hij in dien omtrek 

gewerkt heeft zoo menigvuldig, dat zij toch eene groote mate van waarschijnlijkheid 
verkrijgt. De heer F. LEBRET, kunstschilder alhier 98), in dien omtrek sedert jaren goed . 
bekend, deelde mij het volgende mede : , 

V66r ruim 3o jaar had een in dien omtrek op eene hofstede wonende, hem goed 
bekende boer, hem verhaald dat, toen hij nog een kind was, bij zijne grootmoeder, 
op dezelfde hofstede wonende, in een der kamers, nog een menigte Schilderijen van 

CUYP, zeer uiteen loopende van onderwerp, hingen, maar dat die door den schilder en 

kunstkooper A. LAMME achtereenvolgens waren opgekocht. 
Van andere zijde werd hem de verzekering gegeven, dat al de schilderijen op het 

Torensteedje hangende, door denzelfden Heer LAMME, van een Engelschman vergezeld, 
tegen honderd gulden per stuk werden opgekocht. Ook mij werd verzekerd dat deze 

heer in verschillende woningen op Dubbeldam Schilderijen van A. Cuyp ontdekt en 

aangekocht heeft, of ze verkreeg door er andere voor te schilderen die meer in den 

smaak der eigenaars vielen. - 
Dordwijk is in de familie ONDERWATER van de eene hand in de andere overgegaan. 

Mej. JOHANNA, dochter van den Heer ABRAM HENDRIK ONDERWATER, huxvder. ABRAM 

ADRIAAN STOOP, wiens oudste dochter, Me?uffr. ANTONIA CLARA STOOP tot haar dood, . 

op i Sept. 185 r, nog op Dordwijk woonde. 

Het is toen gekocht door Jonkhr. Mr. V. D. WALL VAN PUTTERSHOEK. Zijne 

Weduwe, de Douari?re V. D. WALL, REPELAER, heeft op een ander gedeelte van het buiten 

Deze heer is ook nog in het ber,it van een deur, waarop een Jongman met zijn hoed in de hand over eene balustrade 
leunende, en als groetende is afgebeeld, terwijl aan de andere tijde nog overblijfselen te zien zijn van een vrouw met een korf 
met bloemen. Het schilderwerk dezer deur, afkomsfig uit eene boerenwoning pnder Dubbeldam, wordt algemeen aan CUYP 
toegeschreven. De eigenaar had de goedheid het mij te laten zien. Het is in het grauw geschilderd en komt ook mij 
voor door een man van talent vervaardigd te zijn. Dezelfde heer bezit ook nog twee paarden in olieverw, gedeeltelijk in 
kleuren geschilderd, wellce hij zeker meent voor werk van CuYP te mogen houden. 

.' .. « . .'1 ' 
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een nieuw woonhuis doen bouwen en het oude huis aan den straatweg tot tuinmanswoning doen 

inrichten. Maar het torentje, waaraan het zijn populairen naam van Torensteedje ontleende, is in 

stand gebleven. Of de door IMMERZEEL vermelde als door CUYP beschilderde deur daarin nog 

aanwezig is, weet ik niet; maar men heeft mij verhaald, dat Mevrouw VAN DE WALL, om ze 

voor verdere beschadiging te behoeden, haar er uit heeft doen nemen om elders te bewaren. 

ARENDINA CUYp overleefde haar vader ruim tien jaar. Ik vind in het begrafenis- 
boek der Groote Kerk te Dordrecht op 6 Juli I ?02 aangeteekend: . 

"juffr. ARENDINA KUYP Huijsvrouw van d'Hr. PIETER ONDERWATER brouwer in de 

"Lelien. 't huys met Rouw behangen vier slede, mantels en 5 karossen boven 't getal." 

Zij heeft geene kinderen nagelaten. zoodat het geslacht van AELBERT CUYP met 

haar is uitgestorven. Wel was haar den 22 October 1601 een zoon geboren welke den naam van 

CORNELIS had ontvangen, doch deze was reeds in I696 overleden. Mr. M. A. H. ONDERWATER, 
aan ivien ik eenige der hier vermelde bijzonderheden verplicht ben, is in het bezit der 

Portretten van PIETER ONDERWATER en zijne echtgenoote, waarvan KRAMM gewaagt. Zij 

zijn gevat in gesneden bruinhouten lijsten; in het lofwerk op de lijst van het portret van 

ARENDINA is het wapen van CUYP uitgehouwen. Deze portretten zijn evenwel niet 

geschilderd door CUYP of MAES, zooals KRAMM en VAN VLOTEN verhalen, maar dragen zeer 

duidelijk den naam van CONSTANTYN NETSCHER. 

Het wapen in de lijst is ongekleurd, maar volgens ontvangen mededeeling, in over- 

eenstemming met het bericht van KRAMM, bevat het op een veld van azuur 3 zespuntige 
sterren van goud, 2 en I gesteld. 

' 

Daar de kinderen van PIETER ONDERWATER niet van ARENDINA, maar alle uit zijn 
eerste huwelijk met MARIA VAN DEN BRANDELAER waren, is het dus onjuist wat KRAMM 

en VAN VLOTEN zeggen, dat het geslacht van CUYp nog in dat der ONDERWATERS en 

andere aanzienlijke Dordsche families zou voortleven. 

Ik heb hiervoor gezegd nog terug te moeten komen op hetgeen ik omtrent CUYp 

vond aangeteekend in het "Quohier van 1689". Ik deed dit, omdat daaruit nog ten 

overvloede kan blijken, dat CUYP voor zijn tijd een vermogend man was en omdat men 

hieruit ook kan zien wie zijne erfgenamen waren. 

Ik lees dan op fol. 105 b: . 
,,AELBERT CUYP en syn vrouw f 2I0- 

( Dit is de oorspronkelijken post in het boek, maar met eene andere hand staat daaronder) 
"Verdeelt op : 

99) MARIA VAN DEN CORPUT, aangehuwde dochter van CUYp, was gehuwd geweest met Mr. WILLEM VAN BEVERWIJIi: 
deze hadden eene dochter CORNELIA nagelaten, welke gehuwd was met Ds. HENDR. DIBBETZ. Zij was jong overleden en 
liet een kind na, den hier genoemden JAN DIBBETZ. Zie Dr, SCHOTEL, Kerkelijk Dordrecht D. I, bl. 512. 
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Men ziet hieruit, dat CUYP voor een voor dien tijd vrij groot vermogen werd 

aangeslagen, want de 2000 penning van f 2 io vertegenwoordigt een bezit van f 42000, wat, 
in vergelijking van andere aanzienlijke personen in dit quohier voorkomende, niet gering is loo). 
Het quohier bevat nog verschillende latere verdeelingen, maar deze komen mij voor hier 

van minder belang te zijn. Ik wilde slechts doen zien wie de onmiddellijke erfgenamen 

waren, en in welke verhouding deze tot elkander stonden, want daarnaar werd ook de 

aanslag verdeeld. 

Het is mij niet mogen gelukken ergens een portret van AELBERT CUYP, dat eenig 
vertrouwen verdient, te ontdekken. VAN EYNDEN en V. D. WILLIGEN zeggen, dat zij 
eene teekening hebben gekend, vervaardigd door den Dordtschen schilder W. DAM 101), 

,,naar een portretje van A. CUYP zelven geschilderd". In mijn artikel, voorkomende in 

den Ned. Spectator, 1°y) heb ik de vraag gedaan, of iemand ook kon aanwijzen waar dit 

portret gebleven was, maar tot heden ontving ik daarop geen antwoord. 

Het portret, voorkomende bij IMMERZEEL, is geteekend door KRAMM, zooals hij 
zelf zegt, naar een Parijsche lithographie van MORIN, waarvan de afkomst onbekend is 

en op wier echtheid hij weinig vertrouwen heeft 103). Verder noemt KRAMM een 

portret in zwarte kunst op zeer laten leeftijd, met hoed en breeden kraag, voorkomende 

in den Catalogus van FREDERIK MULLER onder No. 1223 met de bijvoeging "welligt 

twijfelachtig", en nog een ander, voorkomende in WIEGELS Kunstlager Catalog. Leipzig i8?6, 

dat, volgens KRAMM, onmogelijk echt kan zijn, daar er op staat Aelat. 22, 1682. CUYp zou 

loo) Sedert ik dit schreef was ik nog in de gelegenheid de rekeningen van den 2oosten penning, geheven over de 
aren 1667, 68, 69, 72 en 74, te raadplegen. 

In die van 1667 tot 69 vindt men voor "AELBRECHT Cuyp met sijn huysvr." f 150 in rekening gebracht, maar deze 
post wordt voorafgegaan door "d'Erfgene van den Heer JACOB VAN DEN CORPUT" vOOr /300, In 1673 vindt men di 
laatste verdeeld als volgt : 

Kinderen van CORNELIA BOSMAN 

¡ 

"MARIA VAN DEN CORPUT"........ f 50.- 

uit haar eerste huwelijk ",JACOB 
VAN DEN 

CORPUT''........ IJ "ANNA VAN DEN CORPUT" ........ " 50.- 
Kinderen van Mr. FRANCOIS BORN, gehuwd / 5 

geweest met EMERENTIA, zuster van »NICOLAES VAN 
     ,, ......... > . 

" geweest met EMERENTiA, zuster van < " ,, , . 
' Mr. JOHAN VAN DEN CORPUT. ; »CORNELIA VAN BORNE ........... " 

In 1674 vindt men voor den "tweemaal 200sten" en dus ioosten penning: 
,,Junr, MARIA VAN DEN CORPUT" ........ f 120.- ' ' ,Juffr. ADRIANA VAN DEN CORPUT"...... " i2o.- 
"D'Heer, AELBRECHT CUYP"............. " 420.- 

Daar CUYp reeds in 1663 het huis van de erfgenamen van Mr. JOHAN VAN DEN CORPUT had gekocht, kan deze 
aanslag niet zien op gemeenschappelijk bezit, maar op domicilie, waaruit is op te maken, dat het huisgezin van CUYP door 
de familie VAN DEN CORPUT als het ouderlijke werd beschouwd. 

101) Zie VAN EIJNDEN en v. D. WILLIGEN D. II, bl. 192 en IMMERZEEL en KRAMM op DAM (WOUTER). 
1884 No. 15. Over de CuYPS en BOL. 

loa) De heer P. M. BEELAERTS is in het bezit van dit portret, door KRAMM in O. I. inkt geteekend. Hij heeft het 
facsimil6 der handteekening van CUYP er onder geplaatst, zooals deze onder de rekeningen van het H. Geest- en Pesth. ter Gr. 
Kerk voorkomt. _ _ . 
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toen, naar onze rekening, 62 jaar zijn geweest. KRAMM heeft het niet gezien, zou dus 22 in 

den Catalogus ook een drukfout kunnen zijn? > 

De overlevering wil, dat CUYp zich zelf heeft afgebeeld op het schilderij in het Museum 

BOYMANS, voorkomende onder No. 68 van den catalogus 104). Het zou de heer zijn, die 

lachend op den Mosseleter wijst. Als dit waar is, is het portret bij IMMERZEEL zeker onecht. 

SMITH, in zijn Catalogue Raisonne 106), beschrijft onder No. 169 van Cuyp's werken 

een groot stuk, een gezelschap van 14 personen voorstellende, waarin CUYP zich zelf met 

zijn vrouw, kinderen en verdere betrekkingen zou hebben afgebeeld. Ook VIARDOT, in 

zijne Musees d'Allemagne, spreekt van dit stuk. Het was toen in de Collectie EsTERHAZY' 

thans in het Museum te Buda-Pest 106). Wij weten echter dat CUyp slechts 66n kind had. Telt 

men er evenwel de drie voorkinderen zijner vrouw bij, dan hebben wij zes personen. Hij 
zou dus die verdere betrekkingen nog al ver hebben moeten uitstrekken. Doch wat hier 

van zij, het zou belangrijk zijn deze schilderij met die van den Mosseleter te vergelijken. 
Mocht het portretje van DAM nog eens terecht komen, misschien dat dan ook het 

origineel, waarnaar het vervaardigd werd, nog hier of daar werd ontdekt. Dan zou met 

meer zekerheid kunnen blijken, in hoever de overleveringen in dezen op waarheid zijn gegrond. 

Mijne taak spoedt ten einde, maar ik heb nog een enkel woord te zeggen over de 

mate van waardeering, die de kunst van CUYP in vroeger en later tijd ondervond. 

Wij hebben gezien, dat gedurende zijn leven zijne kunst bij zijne stadgenooten werd 

geeerd, 107) dat aanzienlijke lieden hem de vervaardiging van familiestukken opdroegen, 
en hunne vertrekken met zijne schilderijen opluisterden, en dat het, althans wat CUYP betreft, 
niet geheel waar is, wat LESLIE 108) zegt "The wealthy Burgomasters of the period under 

"notice, appear to have been liberal patrons of Art, but they were not infallible judges, 

"for neither CUYP nor RUYSDAEL were appreciated, while they lived," en al moge er 

meer waarheid zijn in hetgeen hij er op laat volgen "The heartless mannirism of BERCHEM 

"and BOTH, which represents neither Dutch nor Italian Art, being hybrid mixtures of the 

,,two, were in greater request and are still more valued than they deserve to be," dan 

moeten wij, wat CUYP betreft, wanneer wij de lage prijzen zien waarvoor enkele zijner 
stukken in de eerste helft der achtiende eeuw werden verkocht, in aanmerking nemen, dat 

zijne kunst buiten zijne vaderstad schier onbekend was. 

Catalogus i883. 
) De titel van dit werk is nA Catalogue raisonne of the works of the most eminent Dutch, Flemish and French 

painters." Men vindt het werk van Cuyp in: Part the fifth. London i834. 
106) Eene beschrijving dezer schilderij, door den Hr. A. BREDIUS, vindt men in de Ned. Kunstbode i88o bl. 375. De 

Hr. B. deelde mij mede dat een photographie er van in het bezit is van Jonkh. Mr. VICTOR DE STEURS. 
loy) V. EIJNDFN en v. D. WILLIGEN D. I, bl. 387 zeggen, dat men in hun tijd verhaalde, dat er nog eene kwitantie 

voorhanden zou zijn, waaruit bleek, dat aan CUYP f 400 voor eene door hem vervaardigde schilderij zou zijn betaald; anderen 
beweerden, dat het slechts een prijslijst was, waarop een zijner schilderijen op gemelde som was gesteld. - 

ios) C. R. LESLIE R. A. Handbook for young painters. London JOHN MURRAY 1870. - ' 
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Wanneer SMITH zegt "by a reference to numerous catalogues of the principal 
"collections sold in Holland down to the year 1750 there is no example of any picture 

,,by his (CUYP's) hand selling for more than thirty florins", dan is de vraag, hoeveel 

schilderijen van Cuyp heeft hij op al die catalogen aangetroffen ? Ik geloof al zeer 

weinige. Zie hier wat ik gevonden heb. 

In het eerste deel van den Catalogus van G. HOET, bevattende de verkoopingen 
van 1684 tot 1739, heb ik slechts een schilderij van A. CUYP kunnen vinden. Het kwam 

voor op de verkooping van Baron DROSTE te 's Hage in 1734, was br. 67, h. 48 dm. 

(waarschijnlijk Amst. maat), stelde een Pleisterplaats voor en gold f20.- In het.2edeel 

van gemelden catalogus, bevattende de verkoopingen van 1740 tot Mei I752, en waarin nog 

eenige vroeger overgeslagene zijn opgenomen, vind ik op de verkooping van J. HOOGENBERGH 

te Amsterdam 1743 "een stuk verbeeldende Drinkende Boeren 1°9) door ALBERT KUYP'' 

verk. voor f I I.- 

Op de verkooping van V. D. VLUGT te Amsterdam 1745 komt het schilder ij voor, waarvan 

gezegd wordt, dat het hetzelfde voorstelt als het voorgaande van S. DE VLIEGER Het deed 

f .1 3 : 15 5 st. Op de verkooping van J. D. POMPE VAN MEERDERVOORT gehouden te Amst. 1 749 

kwam de bekende Bekeering van Paulus voor; zij deed f 13. In dit deel dus gezamenlijk 

3 stuks of in de beide deelen, dus van 1684 tot 1752, vier stuks schilderijen, welke aan 

A. CUYp werden toegeschreven. 
Nu neem ik aan, dat nog enkele catologi zijn overgeslagen, maar toch meen ik 

uit deze opgave het gevolg te mogen trekken, dat AELBERT CUYP in dien tijd bij de 

kunstlief hebbers en kunstkoopers buiten Dordrecht tot de schier onbekende schilders behoorde. 

Hij had waarschijnlijk meest al zijne schilderijen voor zijne stadgenooten of voor 

zich zelven geschilderd, en zich niet als anderen met kunstkoopers ingelaten, of zijn werk op 

openbare verkoopingen gebracht, zooals in dien tijd bij velen gebruikelijk was. Behoefte 

aan geld drong hem niet, terwijl zijn eerzucht in de waardeering van zijn werk in zijne 

omgeving misschien genoegzame voldoening vond. 

De opgegeven prijzen zijn zeker laag, nog lang geen f 30.-, maar de te koop aan- 

geboden stukken waren ook waarschijnlijk niet van dien aard, om den zoo weinig bekenden 

schilder naar waarde te leeren schatten. Een gezelschap Drinkende Boeren, aangenomen 

dat het werkelijk van hem was, kon geen onderwerp zijn, waarin zijn talent uitkwam, en de 

Bekeering van Paulus heeft nooit gegolden voor een zijner verdienstelijkste werken. Zij 

bracht op de verkooping van V. D. LINDEN VAN SLINGELAND 1785, niettegenstaande haar 

voor velen begeerlijk onderwerp, slechts f 325 op, en op die van den Heer DE KAT, te 

Parijs gehouden in 1866, 1330 francs. 

De in 1734 verkochte Pleisterplaats was, wat het onderwerp aangaat, in zijn waren 

los) Het onderwerp doet overigens meer aan BENJAMIN denken. 
Over dit stuk zie hiervoor bl. 257. - , - 
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trant en bovendien een kapitaal stuk, maar wie zegt ons, dat het niet tot zijn eerste werk 

behoorde en daardoor minder geschikt was om, niettegenstaande de verdienste, die het zeker 

moet gehad hebben, den schier onbekenden schilder te leeren schatten. ' _ 

Voorzeker maakt het op ons een vreemden indruk, wanneer wij in diezelfde jaren 
voor een kaarslichtje van G. SCHALKEN, 8 bij 4 dm. groot, f 105, voor een portretje 
van FRANS VAN MIERIS van hem zelven, ter zelfder grootte f 105 en voor een schilderijtje 
van G. Dou, ter grootte van 12 bij 9 dm., voorstellende een vrouwtje dat visch schrapt en 

een jongen met een haas, tot zelfs f 1000 zien besteden. 

Maar ook hier blijkt de geringschatting van landschap- en dierenschilders in het 

algemeen. In dezelfde jaren vond ik b.v. dat verkocht werden: Een fraai stalletje van 

PAULUS POTTER voor f 15, J Een landschap van MOLIJN voor f 18, terwijl verschillende 

landschappen van J. v. RUYSDAEL met f 3 tot f 6 werden betaald. De hoogste prijzen, die 

ik vind voor schilderijen van dezen meester zijn f 66 en f 71, op eeue uitzondering na, 
maar dat Landschap was ook door BERCHEM gestoffeerd. Het gold f 131. Op dezelfde 

verkooping werd "een fraai stukje" door A. v. D. NEER voor f i verkocht. 

HOUBRAKEN merkt dan ook terecht op, nadat hij van SALOMON en JACOB RUYSDAEL 

gesproken heeft ,'t Beurt dikwils, dat de braafste schilders de gelukkigste niet zij n, daaren- 

"tcgen heeft de ondervindinge ons doen zien, dat andere van min bekwaamheit groote winsten 

,,hebben gemaakt, omdat zij hun penceel wisten te vleyen na de geaard- of zinlykheid der_ 

,,menschen van die eeuw waarin zij leefden. In myn jeugt gedenkt my, dat de geneigt- 

,,heid der menschen inzonderheit op bloemen en fruit gezet was." Schilderijen van hen I 
die in die kunst naam hadden gekregen, zooals b. v. DE HEEM, werden dan ook 

werkelijk hooger betaald dan landschappen, tenzij deze eene Italiaansche tint hadden en 

waren versierd met bergen en ruines en in fantastische kleeding uitgedoste personen, 
of allegorische voorstellingen te zien gaven. Men had nog geen oog voor het schoone 

van het eigenlijke Hollandsche landschap, en die het minst Hollandsch waren werden 

doorgaans het hoogst geschat. " 

Langzamerhand kwam hierin verbetering. Het vervolg van den Catalogus van HOET 

door TERWESTEN levert hiervan reeds de bewijzen. Zoo vind ik dat in 1768, maar op 
eene verkooping te Dordrecht, "een fraay landschapje met schaapjes en geitjes, zeer plaisant 

"en uitvoerig, door AELBERT KUyP," h. 13 br. 12 dm. voor f 105 werd verkocht. 

Maar de tijd was niet ver af, dat CUYP'S werk beter zou worden gewaardeerd. De ver- 

kooping van den Hr. V. D. LINDEN VAN SLINGELAND, gehauden te Dordrecht in 178 5, leverde 
hiervan een bewijs. Want hoewel vele stukken van CUYp ook daar nog bespottelijk lage 

prijzen golden, verschillende andere brachten verre boven de f 1000, 66n zelfs f 265o op. 
Sedert zijn de werken van CUYp steeds in prijs gestegen. THORE meende, dat 

die wel ongeveer verveertigvoudigd is. 

De groote meerderheid en vooral zijne beste stukken bevinden zich in Engeland. 
Allen die zijne werken daar hebben gezien, erkennen, dat men AELBERT CuYP slechts daar 
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in al zijne waarde kan leeren kennen. Doch ook in Frankrijk zijn eenige stukken van 

hem aanwezig, waarvan een paar goede in het Musee du Louvre. In Belgid vindt men 

er in het Museum te Brussel, in de Galerij ARENBERG en enkele andere particuliere 
kabinetten. In Duitschland,° waar vroeger weinig van CUYP gevonden werd, is van 

tijd tot tijd van zijn werk voor de verschillende Musea aangekocht. Zoo heeft o. a. 

Dresden er thans een paar, terwijl VIARDOT zich (als we boven zagen) nog in 1860 

beklaagt, dat er geen enkel stuk van hem gevonden werd. 

Het is wel wat beschamend, dat in zijne geboortestad, waar nog in den aanvang 
dezer eeuw zoovele zijner schilderijen gevonden werden, thans geen enkel meer 

aanwezig is, tenzij men het zeer twijfelachtige, althans zeker zeer bedorven stuk op het 

Dordrechtsch Museum als zoodanig wil beschouwen. Mochten de beheerders daarvan 

toch geene gelegenheid laten voorbij gaan, om eens een goed stuk van CUYP machtig 
te worden! De eer der stad en van haar Museum is er m. i. mede gemoeid. 

Maar ook elders in ons land zijn slechts weinige zijner werken te vinden. Het 

Koninklijk Museum te 's Gravenhage heeft er een. Het Rijksmuseum te Amsterdam 

drie, wanneer men het Ruitergevecht voor echt houdt, en nog 2 stillevens, die aan CUYP 

worden toegeschreven. Het Museum v. D. Hoop heeft er 3 of 4, waaronder een portret 
waarvan ik niet weet of wel goed is onderzocht, of het misschien niet van Jp G. Cu%"P is. 

Het Rotterdamsche Museum BOYMANS is het rijkste, het bezit er acht. In hoe- 

verre allen met volkomen zekerheid als zijn werk mogen gelden laat ik aan de critici 

over te beslissen. Bij sommigen schijnt daaromtrent eenigen twijfel te bestaan, bepaal- 

delijk wat de vruchten betreft. 

Maar welk een leedgevoel vervult ons hier, wanneer wij denken aan den brand 

die in i $6o in dit Museum woedde, die zoovele kunstwerken deed verloren gaan, en 

daaronder een der merkwaardigste voortbrengselen van het genie van AELBERT CUYP' 

Ik kan niet nalaten de beschrijving welke THORT, die dit voor de waardeering van CUYP's 

universeel talent zoo belangrijk stuk nog heeft mogen zien er van geeft, hier te laten volgen. lm) 

,,Mais le tableau curieux, et veritablement rare dans cette interessante serie, c'est 

"L'Homme qui dort. Peut-6tre est il mort ? entre la mort et le sommeil, il n'y a guère 

,,que la difference de la duree. Il semble que cette etude si profond6ment sentie ait dd 

,,6tre faite pour conserver le souvenir de quelque vaillant homme qu'on avait perdu. 

,,Tout l'arrangement donne plut6t l'idee d'un homme sur son lit de mort que d'un 

,,homme endormi. La t6te encadr6e de longs cheveux chatains et vue presqu e de face, 

"mais en raccourci, repose en pleine lumiere sur un vaste oreiller qui fait tout le fond, 

,,sauf un pan etroit de rideau tombant a droite et un angle sombre k gauche en haut. 

,,Les blancs de la chemise dont on apergoit le col et les epaules, les blancs du drap 

"superieur, etendu de travers en travers du tableau, se confondent presque avec les blancs 

lll) W. BÜRGER, Musees de la Hollande. II. Musee v. d. Hoop et Musee de Rotterdam. Paris 1861 f. zi2, 
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,,de l' oreiller, si bien que la t6te est comme d6tach6e au milieu de cette aureole de 

,,tons clairs. Une couverture de velours noir, jet6e en avant sur le drap, fait seulement 

"repoussoir, et aide 4 comprendre que 1'homme dont on voit le visage, dont on devine le 

,,torse sous le drap de lit, est couche horizontalement. C'est d6j4 un tour d'adresse que 

"cet effet de perspective, d'autant que la toile n'a que 41 centimetres de haut sur 64 de 

,,large. Et quel sentiment s6rieux dans la tete, et quelle magistrale execution, large et 

,,simple, juste ce qu'il faut, rien de plus; mais 1'effet est rendu. Sur le coin du drap 

,,blanc, tout a fait a 1'angle du bas 4 droite, sont encore les initiales. A. C. 

Het is alsof THORE bij deze uitvoerige beschrijving een voorgevoel had van de 

aanstaande vernietiging ! 
Ik heb hierboven alles vermeld, wat onze openbare Musea van CUyp'S werk bezitten. 

Van hetgeen in bijzondere verzamelingen hier te lande voorkomt is mij slechts het vol- 

gende bekend. , 
In de verzameling van Jhr. STEENGRACHT VAN DUIVENVOORDE een schilderijtje, dat 

wordt gerekend tot zijn vroege periode te behooren. Het stelt voor: Een bruin paard 
dat aan den teugel wordt gehouden door een knecht, die met een klein meisje spreekt, 

waarbij een hond ligt. Achter het paard bij eene staldeur staat een heer met een grijzen 
hoed met veder er op, en die eene karwarts in de hand heeft. In het verschiet ziet men 

de Groote kerk van Dordrecht. Ik weet niet of het gemerkt is; bij mijne uit den aard 

oppervlakkige beschouwing heb ik er niets op kunnen vinden. ' 

Maar het schoonste, wat ons land van de kunst van CUYP te aanschouwen biedt, 

wordt gevonden in de Gallerij der familie SIx te Amsterdam. 
' 

Zij bevat twee stukken van A. CUYP, beiden afkomstig uit de verzameling V. D. 

LINDEN VAN SLINGELAND. 
' . 

Het eerste behoort aan Jhr. P. H. SIX VAN VROMADE en is h. 1. 67M. Het 

komt mij voor No. 69 van de Catalogus V. D. LINDEN VAN SLINGELAND te zijn, en daar 

ik gemeend heb, aan het slot van dit artikel, dat gedeelte van den Catalogus, wat 

de schilderijen van AELBERT CUYP bevat, te moeten doen afdrukken, verwijs ik naar 

de daar voorkomende beschrijving. Het is een heerlijk stuk vol licht en leven. Mij 
komt het zeker voor, dat het eene historische voorstelling is, maar welke? Ik heb 

er de geheele Dordrechtsche geschiedenis voor nagepluist, maar ben er niet mede in 't 

reine. Het is geteekend 

. Het andere is het eigendom van Jhr. Dr. J. P. SIX VAN HILLEGOM. Het schijnt 
No. 74 van den catalogus V. D. L. V. S. te zijn, h. 1.07. br. 1.45; er wordt geene hand- 

112) Ik heb dit facsimile en de mededeeling omtrent den eigendom der stukken te danken aan de welwillendheid van 
Jhr. J. SIX VAN HILLEGOM. . 
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teekening op gevonden. Ik verwijs ook hier naar de daar te vinden beschrijving, maar 

wil toch hierbij afschrijven wat FROMENTIN neerschreef, onder den indruk, die de be- 

zichtiging van dit stuk op hem maakte. 

"Un etonnement et une merveille: grand, carre, la mer, une c6te escarp6e, un 

"canot a droite; en bas, canot de p6che avec figure tachee de rouge; a gauche, deux 

"bateatrx a voiles; pas de vent, nuit tranquille, seraine, eaux toutes calmes; la lune pleine 

"a mi-hauteur du tableau, un peu a gauche, absolument nette dans une large trouee de 

,,ciel pur; le tout incomparablement vrai et beau, de couleur, de force, de transparence, 

,,de limpidite. Un CLAUDE LORRAIN de nuit, plus grave, plus simple, plus plein, plus natu- 

,,rellement execute d'apres une sensation juste: un veritable trompe-l'oeil avec Part le 

"plus savant." 

Zooals ik hierboven reeds zeide, heb ik het nuttig geacht, aan het slot van dit artikel 

dat gedeelte van den Catalogus der verkooping van v. D. LINDEN VAN SLINGELAND te doen af- 

drukken, waarin de schilderijen van AELBERT CUYP voorkomen, en heb daarbij de daarvoor 

betaalde prijzen en de namen der koopers gevoegd. Ik had daartoe twee ingevulde exemplaren 
ter vergelijking ter mijner beschikking. Ik meen daarmede een dienst te doen aan de 

kunstliefhebbers, daar de prijzen dezer verkooping van "le grand nid des CUYP'S" zooals 

THORE deze verzameling noemt, dikwijls worden aangehaald, maar naar mij is gebleken, 
niet altijd juist, terwijl de eenmaal gemaakte fouten door anderen werden nageschreven. 

Een dezer Catalogi bevat ook de rariteiten, die tot de verzameling van gemelden 
heer behoorden. Daaronder komt een stuk voor, dat mij der bijzondere vermelding waardig 

dunkt, en waarvan ik de beschrijving hier daarom weergeef. ' 
,,No. 83. Een zwart Ebben- en Oost-Indisch-hout Kabinet op zijn voet, van buiten 

,,met schilpad ingelegt, en van binnen op de deuren bekleed met twee Schilderyen, op 

,,Koper, waarop door ALBERT KUYP konstig geschilderd is; een Mercurius, staande op 

,,een Waereldskloot, in 't verschiet veele Beelden, ter andere zijde St. Sebastiaan met 

"veel bijwerk nevens hem, vervolgens eenige laden, die alle met Boomsteenen en Schil- 

,,pad ingelegd zijn; konstig en fraai, met zijn voetstuk, hoog 5 voet 3 duim, breed 3 voet 

"9 duim." 

Prijs noch kooper zijn vermeld. Was het ook misschien uit den boedel van CUYP 

zelven afkomstig? Wie zal die vraag thans nog kunnen beantwoorden? 

Teekeningen van A. CUYp worden in verschillende verzamelingen gevonden. Het 

zijn meest slechts vrij luchtige schetsen, en zij voeren zelden zijne naamteekening. Toch 

zijn er ook meer afgewerkte, allen hebben iets zeer karakteristieks en zij worden daarom 

door de kenners hoog gewaardeerd. In den Catalogus der Teekeningen enz. van den 

Heer V. D. LINDEN VAN SLINGELAND, komen er verschillende van hem voor, waarvan de 

Het is een riviergezicht; maar in dit opzicht schijnt FROMENTIN geen juiste blik te hebben, want het hiervoor 
genoemde schilderij noemt hij ??1'Arrivee de MAURICE DE NASSAU A Scheveninguen" terwijl het duidelijk de rivier voor Dordrecht 

. voorstelt, gelijk ook in den Catalogus van v. d. L, v. S. wordt gezegd. 
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No. 117 tot 120 aan meer uitvoerige doen denken, No. 258 zijn acht studion van 

beestjes, terwijl in de kunstboeken F en H ook naar het schijnt afgewerkte teekeningen 
van A. CUYp voorkwamen. _ . 

De zes niet zeldzame etsjes en de twee minder voorkomende zijn meermalen 

beschreven, o. a. zeer uitvoerig door P. J. VAN DER KELLEN in zijn "Peintre-Graveuu 
Hollandais et Flamand", Utrecht, Kemink et fils. 

_ 

Ik meen door nauwkeurig onderzoek, bijgestaan door behulpzame vrienden, wier 

namen ik misschien niet allen genoemd heb, maar wien ik hier openlijk mijnen dank betuig, 
de kennis van het leven van AELBERT CUYP en ook dat van zijn vader, den te weinig 

gewaardeerden JACOB GERRITSZ, een schrede verder te hebben gebracht. Moge er nog 
veel ontbreken, vooral wat de kennis van zijn karakter en zijn verkeer met de kunstenaars 

van zijn tijd en zijn woonplaats betreft, de grond is naar ik meen, eenigszins gelegd en 

misschien zal deze of gene nog zoo gelukkig zijn, om de bronnen te ontdekken, waardoor 

het ontbrekende kan worden aangevuld. 
Het zou zeker zeer gewenscht zijn, dat iemand, die daartoe de noodige bekwaamheid 

had, ook eens een juiste beschrijving gaf van CUYp'S werken. SMITH'S Catalogue Raisonne 

hoe verdienstelijk ook, kan daaraan niet voldoen, daar er veel door hem vergeten, veel door hem 

op CuYP's naam gebracht is, dat er niet op behoort, en vele stukken zeker meermalen door 

hem zijn opgenomen. Maar bovendien, sedert hij zijne lijst opmaakte, zijn ruim 50 jaren 

verloopen, zoodat een groot gedeelte in andere handen is gekomen, en men van een goed 
deel daarvan niet weet, waar zij sedert gebleven zijn. 

De taak zou niet gemakkelijk zijn, vooral omdat de groote meerderheid in Engeland, 
en daar meest in particuliere verzamelingen, berust. Bovendien zal men streng kritiesch 

dienen te werk gaan, daar CUYP vele navolgers en copiisten gehad heeft, waarvan som- 

migen naar het schijnt inderdaad bedriegelijke nabootsers geweest zijn. Zoo heeft de 

Dordrechtsche schilder JACOB VAN STRIJ vele copijen naar, en navolgingen van 

CUYP vervaardigd. Deze deed dit echter alleen uit liefde voor het werk van CUYP, zonder er 

eigen voordeel mede te beoogen, en plaatste altijd zijn eigen naam er op, zooals men 

zien kan in den catalogus der door hem nagelaten werken, welke den 24 April I816 te 

Dordrecht werden verkocht. Maar hoevele dier schilderijen hebben den naam van VAN STRIJ 
met dien van CUYP moeten verwisselen, en zijn onder dien naam voor hooge prijzen naar 

Engeland uitgevoerd! 

Anderen, waaronder een zekere DIONYS VAN DONGEN genoemd wordt, schijnen 
meer opzettelijk, en met het oog op voordeel, copijen van Cuyp te hebben geleverd. 

Maar er is nog eene andere moeilijkheid. CUYPS talent was zeer universeel. Reeds 

HOUBRAKEN zegt daaromtrent: "Hem scheen het evenveel te wezen wat hij ook maakte. 

"Ossen, koeijen, schapen, paarden, fruit, landschap, stilwater met schepen; 't scheen hem 
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. ,,alles onverschelig te wezen, en daar men zig over verwonderen moet, is, dat hij alles 

,,even fraay en natuurlyk schilderde." 

VAN EYNDEN en V. D. WILLIGEN, die in een tijd leefden, waarin nog tal van werken 

van CUYP in Nederland, maar vooral in Dordrecht en zijne omstreken gevonden werden; 

voegen aan dit aantal door hem geschilderde onderwerpen nog maanlichten, winterstukken, 

portretten, vogels, visschen, bloemen en andere stillevens toe. "Allerlei onderwerpen" zeggen 

zij "behalve Historische, waarin naakte beelden te pas komen, of de kleeding der oudheid 

,,vereischt wordt, behandelde CUYp op meesterlijke wijze, met een vet penseel en warme 

,,kleur: Zoodat men, om eens anderen meesters werk te prijzen, wel zegt: het is als door 

"CUYP geschilderd." Bij zulk eene verscheidenheid van onderwerpen wordt herkennen 

en schiften dubbel moeijelijk. 
Ik zal hier niet aanhalen, wat door latere, ook buitenlandsche schrijvers over het 

veelzijdige zijner kunst is gezegd. Slechts dit oordeel van FROMENTIN, nadat hij uitvoerig 
al de verschillende onderwerpen door CUYr behandeld, heeft opgenoemd: "Il aurait fallu 

"le bien mal comprendre ou se bien peu connaitre pour refaire apr?s lui un Clair de tune, un 

"Débarquemént de prince en grand appareil naval, pour petndre Dordrecht et ses environs. 

"Ce qu'il a dit est dit, parceque'il 1'a dit a sa mani?re, et que sa mani?re sur un sujet 

"donne vaut toutes les autres." # 
. "Il a la pratique d'un maitre, l'oeil d'un maitre. It a cree, chose qui suffit en 

,,art, une formule fictive et toute personelle de la lumiere et de ses effets. 11 a eu cette 

"puissance assez peu commune d'imaginer d'abord une atmosph?re et d'en faire non- 

"seulement l'element fuyant, fluide et respirable, mais la loi et pour ainsi dire le principe 

,,ordonnateur de ses tableaux. C'est a cc signe qu'il est reconnaissable. Si 1'on n'aper- 

"çoit pas _qu'il ait agi sur son ecole, 4 plus forte raison peut-on s'assurer qu'il n'a subi 

"1'influence de personne. Il est un; quoique divers il est lui." 115) 
Indien men met FROMENTIN een zoodanig sprekend kenmerk in de werken van 

AELBERT CUYP mag aannemen, dan is het bijeenbrengen van een Oeuvre de Cuyp, hoe 
. bezwarend ook, toch niet ondoenlijk. Ja ik meen, dat in ons land nog wel iemand 

te vinden is, die, wanneer hij deze taak op zich nam, haar tot een goed einde zou brengen. 

Hij die daartoe, na de noodige voorbereiding, tijd en krachten wilde aanwenden, 
zou daardoor een werk doen, dat door de bewonderaars van CUYP zeer zou worden 

gewaardeerd. Het zou meer dan een aanvulling zijn op dit mijn werk, omdat het de hoe 

ook door mij vermeerderde toch nog altijd onvolledige kennis zijner levensomstandig- 
heden zou bekroonen met de kennis zijner ontwikkeling als kunstenaar.. 

., Dordrecht, November 1884. 
' 

114) Over de eigenaardigheden der kunst van CUYp is hetgeen v. EYNDE:N en V. D. WILLIGEN zeggen m. i. zeer belangrijk. 
115) FROMENTIN. Les Maitres d'autre fois, 2e ed. Paris 1876, feuille 267. 


